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Vážení čtenáři 
Pícninářských listů ročníku 2020,

letošní rok byl z hlediska povětr-
nostního (především lepší, i když 
nerovnoměrné zásobení půdy vo-
dou) relativně příznivější ve srov-
nání s rokem 2018. Zda se to však 
odrazí i ve výnosech semen trav 
a jetelovin, ještě uvidíme. Přesto 
se i v roce 2019 vyskytla řada ne-
čekaných problémů. K těm velmi závažným patří nadměr-
ný výskyt hraboše polního, který na většině lokalit poškodil 
semenářské kultury trav i jetelovin. Některé porosty byly 
zničeny až stoprocentně a výtěžnost sklizeného přírodního 
osiva je často velmi nízká. Zákaz plošného ošetření porostů 
účinnými rodenticidy si může vyžádat daň v podobě poško-
zení nově zakládaných porostů.
Nemožnost použití přípravků na bázi diquatu k desikaci po-
rostů jetelovin od roku 2020 je rovněž velkou hrozbou pro 
pěstitele. Nadějné výsledky polních testů s více jak desítkou 
přípravků a jejich kombinací na pracovišti našeho člena – 
VÚP Troubsko, spol. s r.o. – však naznačují řešení. Desikant 
Kabuki, jehož dobrá účinnost byla potvrzena i v paralelních 
pokusech na pracovišti SELGEN, a. s., by mohl po schvále-
ní ÚKZÚZ v rámci menšinového použití dosud používané 
přípravky aspoň částečně nahradit. Ve hře ještě také zůstává 
žádost o časově omezené použití desikantu Reglone.
Díky projektu SPTJS pokračuje také na troubském pracoviš-
ti hledání náhrady za účinnou látku asulam. Výsledky však 
zatím nejsou tak příznivé jako u předchozí chemikálie a in-
vaze šťovíků v semenářských porostech jetelovin i ve volné 
krajině bude asi pokračovat. Podtrhuje to i letošní defi ni-
tivní zákaz časově omezené registrace účinného herbicidu 
Asulox.
Dosud nevyřešena zůstává záležitost půdních bloků vět-
ších jak 30 ha, které by měly být od roku 2020 v erozně 
ohrožených oblastech děleny na menší plochy. U porostů 
trav a jetelovin, jež jsou z velké části víceletými druhy, je 
to problém. Zejména u již dříve založených kultur. Dou-
fám, že trávy dostanou výjimku. Vždyť právě ony zvyšují 
vododržnost půdy, obohacují ji o humus a zabraňují účinně 
různým druhům eroze. Věřme, že všechny tyto problémy 
budou zdárně i včas vyřešeny a neohrozí současné semenář-
ství trav a jetelovin u nás.

doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc.

Slovo úvodem

Vydavatel:

AGRIPRINT s.r.o., Wellnerova 7, 779 00 Olomouc

www.agriprint.cz

Spolek pěstitelů travních a jetelových semen

Hamerská 698, 756 54 Zubří

www.sptjs.cz

Grafi cké zpracování a sazba: Martin Tomaštík

Korektury provedla: Eva Chovančíková

Redakční rada:

doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc., předseda

Ing. Ivan Houdek

prof. Ing. František Hrabě, CSc.

Eva Chovančíková

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.

Ing. Pavel Říha

ISBN 978-80-87091-87-6

PÍCNINÁŘSKÉ LISTY
ročník XXVI, 2020



Činnost organizační: v souladu s přijatým usnesením z VH SPTJS 
byly provedeny některé kroky související s momentální situací 
v semenářství pícnin i řešeny organizační záležitosti Spolku.
 25. valná hromada SPTJS, které předcházelo jednání Správní 

rady, se sešla 3. 4. 2019, projednala všechny body dané pro-
gramem a přijala usnesení; další jednání Správní rady SPTJS se 
uskutečnilo 14. 8. 2019.

 V souvislosti se schválenou změnou hlasovacího systému 
na VH SPTJS 2018 bylo v součinnosti s advokátní kanceláří 
Coufal a Georges připraveno defi nitivní znění stanov Spolku 
pěstitelů travních a jetelových semen.

 SPTJS obdržel (po mnoha doplněních) usnesení Krajského 
soudu v Ostravě o zápisu změny ve spolkovém rejstříku (Spo-
lek), 5. 6. 2019.

 v souvislosti s dělením ploch větších jak 30 ha (týká se plo-
din, které nespadají do vyjmenovaných kultur) byla zaslána 
žádost o revizi plnění standardu DZES 7d (Ing. Bělinová, MZe, 
9. 7. 2019).

 SPTJS podpořilo žádost o registraci (menšinové použití) desi-
kantu Kabuki, 30. 8. 2019.

 SPJTS vyhodnotilo výsledky semenářské sklizně trav a jetelo-
vin svých členů za rok 2018 (září 2019).

 SPTJS vyhodnotila u svých členů dopad sucha 2018 a poško-
zení hraboši 2019 u svých členů (říjen 2019).

 RR na svém jednání v Olomouci dne 24. 9. 2019 projednala 
náplň ročenky PL 2020.

 Smlouvy na část členského příspěvku (poradenství) byly uza-
vřeny se všemi semenářskými obchodními organizacemi. 
Dále byly uzavřeny tři smlouvy o zajištění poradenské činnos-
ti – s VST Rožnov – Zubří, DLF Seeds a VÚP Troubsko.

 Bylo vypracováno podpůrné stanovisko k přípravku Reglone 
(Syngenta); 26. 11. 2019.

 Byl projednán zájem o členství v SPTJS semenářské obchod-
ní společnosti Westyard B. V., které byly sděleny podmínky 
členství (přihláška ze dne 15. 11. 2019); podobně byla pro-
jednána správní radou žádost společnosti AGROSUMAK a. s., 
která požádala o vystoupení ze Spolku.

 Komise pro strategii se sešla v Zubří 20. 11. 2019 aby projednala 
některé aktuální problémy spojené s množením trav a jetelovin.

Činnost poradenská a vzdělávací: v jarním období roku 2019 
provedli pracovníci OSEVY PRO s.r.o., o. z. Výzkumné sta-
nice travinářské Rožnov – Zubří polní poradenství na poros-
tech trav na semeno u zemědělských podniků – členů SPTJS. 
Celkově bylo provedeno poradenství na 848 ha trav. Z trav 
byly nejvíce zastoupeny kostřava červená (143 ha), jílek vy-
trvalý (121 ha), psárka luční (107 ha), jílek mnohokvětý ital-
ský (90 ha), kostřava luční (73 ha), festulolium (62 ha), jílek 
hybridní (54 ha) a lipnice luční (40 ha). Plochy ostatních trav 
byly do 40 ha. Poradenství na porostech jetelovin bylo pro-
vedeno na 234 ha dvou druhů: jetele lučního (102 ha) a jete-
le nachového (132 ha). Celkově bylo provedeno poradenství 
na 16 druzích trav a 2 druzích jetelovin.
Obecně byl stav porostů dobrý až velmi dobrý. Porosty byly 
většinou uspokojivě zapojené a vyrovnané, výživný stav velké 
části porostů byl na vysoké úrovni. Podobně jako v loňském 
roce byl v některých případech stav porostů významně ovliv-
něn suchem. Zaplevelení bylo na řadě porostů minimální, 
v některých případech však bylo navrženo ošetření proti dvou-
děložným plevelům popř. i proti pýru plazivému. Na někte-
rých porostech byla znát nižší účinnost herbicidního ošetření 
v důsledku sucha. Zvláště „heřmánkovité“ plevele v suchých 
podmínkách hodně odolávaly herbicidům. U některých poros-
tů bylo doporučeno přihnojení dusíkem pro zlepšení výživné-
ho stavu. Vzhledem k suchu v době poradenství nebylo příliš 
doporučováno ošetření proti poléhání, popř. bylo doporučeno 
snížit dávku regulátoru Moddus na polovinu. U druhů náchyl-
ných k napadení parazitární běloklasostí bylo doporučováno 
ošetření insekticidem proti klopušce hnědožluté. U porostů 
jílku vytrvalého a velmi dobrých porostů jiných druhů trav 
bylo doporučeno i preventivní ošetření fungicidy vůči černé 
rzivosti trav, resp. jiným chorobám. Většina podniků preferuje 
do budoucna provádět poradenství již na podzim, což se také 
již stalo.
DLF zajistilo odborné poradenství na 599 ha semenářských 
porostů trav a jetelovin. Podobně i zde byl shledán dobrý až 
velmi dobrý stav porostů trav, s výjimkou některých ploch jílku 
jednoletého (jarní sucho). Totéž platilo u porostů jetele luční-
ho, kde na některých lokalitách bylo doporučeno druhé ošet-
ření insekticidem. Některé plochy byly zapleveleny šťovíky.
Poradenství na ploše ekologického porostu (19 ha) v členském 
podniku BIOKOM CZ s.r.o. provedl VÚP Troubsko (zajiště-
ní opylovačů, monitoring škůdců, termín aplikace insekticidu 
Spintor atd.).

Zpráva o činnosti Spolku pěstitelů travních 
a jetelových semen za rok 2019

doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc.

Spolek pěstitelů travních a jetelových semen, Zubří

sptjs@tiscali.cz
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Činnost výzkumná: třetím rokem pokračovalo řešení výzkum-
ného projektu podporovaného SPTJS s cílem navrhnout optimál-
ní postup při zakládání porostů víceletých pícnin a navrhnout 
či zlepšit některé stávající prvky integrované ochrany. Přímý 
dopad do praxe mají mj. polní pokusy s osmi druhy trav, kde 
probíhají testy herbicidů. Jejich výsledky budou sloužit jako pod-
klad při žádosti o jejich registraci v rámci tzv. rozšířeného použití. 
Z iniciativy SPTJS byly založeny a vyhodnoceny polní a skleníko-
vé pokusy ve VÚP Troubsko s cílem nalézt náhradu za desikanty 
na bázi diquatu používané při semenářské sklizni jetelovin. Ná-
vrh na menšinové použití přípravku Kabuki (Sumi Agro Czech) 
v porostech inkarnátu byl připraven. Byly založeny rovněž poku-
sy s herbicidy účinnými proti šťovíkům v jetelovinách.
Podobně jako v předchozích letech byl pro členy Sdružení dne 
21. 2. 2019 organizován odborný seminář v Zubří „Semenář-
ství trav a jetelovin – současnost a perspektivy“, který přinesl 
opět řadu zajímavých a podnětných informací. Byly předneseny 
následující příspěvky: Několik otazníků českého semenářství 
pícnin (B. Cagaš), ARYLEX – nová herbicidní účinná látka a její 
využití v podmínkách ČR (K. Sikora), Možnosti využití herbici-
dů Pixxaro a Zypar v trávnících (B. Cagaš), Aktuální možnosti 
ochrany trav na semeno (R. Macháč) a Systémy ochrany seme-
nářských porostů jetelovin proti škodlivým organismům (P. Ko-
lařík). Akce se zúčastnilo 65 účastníků, prezentace jsou v plném 
znění umístěny na webových stránkách SPTJS.

V rámci této činnosti byla začátkem roku přednesena infor-
mace o stavu českého semenářství pícnin na semináři pořá-
daném naším členem KLAS Nekoř a.s., dále provedena před-
náška shrnující hlavní zásady semenářství trav pro studenty 
AF Mendelovy univerzity v Brně (15. 4. 2019.), na Polním 
dni v Nekoři pak vystoupení k současným problémům v se-
menářství trav a jetelovin (7. 6. 2019). Do časopisu Úroda byl 
zpracován názorový sloupek „Dikvát – co po jeho zákazu?“ 
(3/2019) a připraven rukopis o aktuálních problémech české-
ho semenářství trav a jetelovin (listopad 2019). Pro připravo-
vaný sborník České společnosti rostlinolékařské byla zpraco-
vána studie o problémech chorob, škůdců, plevelů a ochrany 
proti nim u trávosemenných porostů a trávníků (přínos VST). 
Pro časopis Rostlinolékař byl zpracován úvodník (Problémy 
semenářství trav) a článek k dopadu sucha 2019 na travní 
porosty (Rostlinolékař 5/2019). Pro časopis AGRObase byl 
vypracován v říjnu 2019 (společně s Ing. Vokřálem, CSc.) 
příspěvek mapující situaci s pesticidy v travním a jetelovém 
semenářství.
Činnost informační: SPTJS zajistilo vydání 25. ročníku Píc-
ninářských listů, na svých webových stránkách připravilo 
přehled příspěvků s pícninářskou tématikou a po námi neza-
viněné přestávce i abstrakty z databáze CAB. Zájemcům jsou 
nadále poskytovány ve dvoutýdenních intervalech informace 
ze zemědělských webů (Agris, Agroweb).

INZERCE

Spolek pěstitelů travních a jetelových semen
Hamerská 698, 756 54 Zubří, www.sptjs.cz
 zastupuje zájmy svých členů, pěstitelů trav a jetelovin na semeno, v jednání 
 s ČMŠSA, AK ČR, MZe a dalšími subjekty

 poskytuje odbornou poradenskou službu

 organizuje výzkum v oblasti agrotechniky a ochrany semenářských kultur trav a jetelovin

 ve spolupráci s ÚKZÚZ zajišťuje polní pokusy pro Seznam doporučených odrůd

 poskytuje informace o domácích a zahraničních novinkách v oblasti výzkumu, 
šlechtění a semenářství pícnin

 zajišťuje vydávání ročenky Pícninářské listy

 organizuje odborné semináře a polní dny pro pěstitele a zpracovatelské organizace
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Druh
2018 Ve srovnání s rokem 2017 (%)

Výměra (ha) Uznané osivo (t) Výměra (ha) Uznané osivo (t)

Bojínek luční Phleum pratense 760,93 246,19 93,70 99,70

Festulolium xFestulolium 600,77 367,35 87,70 92,00

Jílek hybridní Lolium x boucheanum 456,70 360,45 62,80 63,40

Jílek mnohokvětý italský Lolium multifl orum subsp. italicum 1 937,68 2 288,09 100,20 120,80

Jílek mnohokvětý jednoletý Lolium multifl orum var. westerwoldicum 1 602,31 1 422,70 83,80 71,00

Jílek vytrvalý Lolium perenne 1 075,70 739,33 112,60 97,00

Kostřava červená Festuca rubra 861,61 406,84 120,40 121,80

Kostřava drsnolistá Festuca heterophylla 56,33 32,60 304,50 349,80

Kostřava luční Festuca pratensis 748,01 411,89 101,10 141,80

Kostřava rákosovitá Festuca arundinacea 837,22 335,23 120,10 92,90

Lipnice hajní Poa nemoralis 16,92 3,89 100,00 47,80

Lipnice luční Poa pratensis 124,23 23,72 66,80 115,00

Ovsík vyvýšený Arrhenatherum elatius 87,88 22,01 111,70 148,40

Poháňka hřebenitá Cynosurus cristatus 24,33 13,20 103,90 116,60

Psárka luční Alopecurus pratensis 107,35 17,48 85,20 53,60

Psineček obecný Agrostis capillaris 1,50 0,00

Psineček veliký Agrostis gigantea 57,71 10,46 96,90 72,80

Srha laločnatá Dactylis glomerata 394,81 77,68 127,30 80,70

Trojštět žlutavý Trisetum fl avescens 26,04 9,31 116,30 122,20

Trávy celkem 9 778,03 6 788,42 98,30 96,60

Jetel alexandrijský Trifolium alexandrinum 27,03 17,29 48,60 186,30

Jetel luční Trifolium pratense 5 953,84 1 264,50 87,80 74,30

Jetel nachový Trifolium incarnatum 7 043,52 3 568,17 87,40 102,60

Jetel plazivý Trifolium repens 6,48 0,42

Jetel zvrhlý (švédský) Trifolium hybridum 3,50 0,27 87,50 52,90

Jetel zvrácený (perský) Trifolium resupinatum 0,50 0,13 2,90 86,60

Jele luční x jetel prostření Trifolium pratense x Trifolium medium 0,60 0,00

Štírovník růžkatý Lotus corniculatus 31,53 2,36 131,40 280,90

Tolice dětelová Medicago lupulina 10,05 7,50 57,10 81,10

Vojtěška setá Medicago sativa 1 368,85 183,40 149,50 257,90

Vičenec ligrus Onobrychis viciifolia 100,66 23,30 119,90 251,10

Jeteloviny celkem 14 546,56 5 066,95 88,70 93,80

Uznaná plocha trávosemenných kultur nepřekročila ani v roce 
2018 hranici deseti tisíc hektarů a činila 9 778 ha, což znamená 
mírný pokles oproti roku předchozímu (1,7 %). Celková produk-
ce uznaného osiva trav byla také nižší o 3,4 % a činila 6 788 tun 
(Tab. 1). Stagnující výměra signalizuje, že okruh pěstitelů trav 
na semeno se nezvětšuje. Jednou z příčin mírného snížení pro-

dukce semen může být i suchý a z hlediska rozložení srážek 
nerovnoměrný rok. Zájem o pěstování trav na semeno nepod-
pořil zatím výrazně ani dotační titul podporující nákup certifi -
kovaného osiva. (Tab. 2 a 3). Určitý optimismus však vzbuzují 
údaje o přihlášených množitelských plochách v r. 2019, které 
jsou o 4,6 % vyšší ve srovnání s rokem 2018 (Tab. 4 a 5).

Produkce osiv trav a jetelovin
v České republice v roce 2018

doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc.

Spolek pěstitelů travních a jetelových semen, Zubří

sptjs@tiscali.cz

Tab. 1 Sklizeň osiva trav a jetelovin v roce 2018 a porovnání s rokem 2017 (podle Výroční zprávy ÚKZÚZ 2019) 
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Rok Trávy 
(ha)

Jeteloviny 
(ha)

2003 10 319,64 4 006,83

2004 14 002,35 6 185,27

2005 16 148,60 8 491,86

2006 18 122,26 8 473,90

2007 19 868,11 10 151,90

2008 17 076,29 8 993,02

2009 14 584,33 9 123,60

2010 10 423,10 7 868,37

2011 10 075,08 6 964,79

2012 10 145,57 7 421,80

2013 8 912,22 7 971,62

2014 8 785,52 8 580,88

2015 8 825,67 10 507,38

2016 9 083,07 12 171,79

2017 9 946,41 16 407,70

2018 9 778,03 14 546,56

Rok Trávy 
(t)

Jeteloviny 
(t)

2003 5 054,02 903,76

2004 9 025,20 2 092,43

2005 7 551,49 1 494,62

2006 9 654,71 1 385,56

2007 9 827,12 2 025,00

2008 9 034,93 2 200,23

2009 6 553,37 1 732,27

2010 5 744,49 1 252,70

2011 5 954,61 1 823,38

2012 5 999,32 2 049,63

2013 6 995,73 2 491,93

2014 6 199,27 2 616,99

2015 5 769,17 3 868,53

2016 6 423,31 5 144,68

2017 7 030,54 5 400,22

2018 6 788,42 5 066,95

Tab. 3 Množitelské plochy trav 

a jetelovin v ČR v letech 2003–2018

Tab. 4 Přihlášené množitelské plochy trav 

v České republice v roce 2019 (podle Výroční 

zprávy ÚKZÚZ 2019) 

Tab. 5 Přihlášené množitelské plochy jetelovin 

v České republice v roce 2019 (podle Výroční 

zprávy ÚKZÚZ 2019) 

Tab. 2 Produkce uznaného osiva trav 

a jetelovin v ČR v letech 2003–2018 Pěstovaný sortiment trav se nezměnil. Naši množitelé pěs-
tovali na semeno 19 travních druhů. Druhy rodu Lolium 
(jílek hybridní, obě formy jílku mnohokvětého a jílek vytr-
valý) zaujímaly i v roce 2018 dominantní postavení, i když 
jejich plocha oproti roku 2017 mírně poklesla. Jejich výmě-
ra představovala 58 % z celkového druhového sortimentu. 
Z pěstovaných druhů zaznamenala největší pokles sklizňo-
vá plocha lipnice luční. V posledních letech klesá mírně 
i výměra festulolií pěstovaných na semeno. Za majoritní 
druhy lze stále považovat jílky a kostřavy (včetně mezirodo-
vých kříženců), jejichž výměra společně s bojínkem lučním 
představovala 90 % z veškerých trav pěstovaných na seme-
no u nás (Graf 1). Z minoritních deseti druhů byla z hledis-
ka výměry nejvýznamnější srha laločnatá (Tab. 1 a Graf 2). 
Ani přihlášené plochy v r. 2019 nenaznačují zásadní změnu 
s výjimkou nárůstu ploch odrůd kostřavy drsnolisté a kostřa-
vy rákosovité (Tab. 4).

Druh Výměra (ha)

Bojínek luční 697,47

Festulolium 693,97

Jílek hybridní 485,09

Jílek mnohokvětý italský 2 039,66

Jílek mnohokvětý jednoletý 1 648,84

Jílek vytrvalý 1 047,85

Kostřava červená 983,33

Kostřava drsnolistá 107,89

Kostřava luční 725,34

Kostřava rákosovitá 1 039,67

Lipnice hajní 3,10

Lipnice luční 62,40

Ovsík vyvýšený 118,36

Poháňka hřebenitá  6,28

Psárka luční 132,91

Psineček obecný 23,17

Psineček veliký 57,34

Srha laločnatá 353,30

Sveřep sitecký 0,50

Trojštět žlutavý 21,63

Trávy celkem 10 247,74

druh není uveden v druhovém seznamu 
pěstovaných rostlin

Druh Výměra (ha)

Jestřabina východní 1,00

Jetel alexandrijský 66,16

Jetel kavkazský 0,40

Jetel luční 5 971,17

Jetel luční x jetel prostřední  12,00

Jetel nachový 7 524,24

Jetel plazivý 10,32

Jetel zvrhlý 4,00

Štírovník růžkatý 35,07

Tolice dětelová 11,50

Vičenec ligrus 83,33

Vojtěška setá 1 359,90

Jeteloviny celkem 15 079,09

druh není uveden v druhovém seznamu 
pěstovaných rostlin

Graf 1 Druhové složení trav pěstovaných na semeno v ČR v roce 2018

Graf 2 Druhové složení „ostatních“ trav 

pěstovaných na semeno v ČR v roce 2018
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Travní semena byla v r. 2018 získána od 219 odrůd. Tento 
počet se v posledních letech mění jen velmi málo. Skutečností 
stále zůstává, že řada odrůd registrovaných v České státní od-
růdové knize je nevyužita a pěstitelé mnohdy dávají přednost 
varietám z evropského katalogu v rámci tzv. licenčního (zahra-
ničního) množení (Tab. 6). 
Průměrné výnosy jednotlivých druhů trav nevybočily v r. 2018 
z dlouhodobého trendu. Výjimkou byly pouze kultury jílku 
mnohokvětého jednoletého, které byly na mnoha lokalitách 
poškozeny jarním suchem. Jejich průměrný výnos zůstal pod 
hranicí 1 000 kg semen z jednoho hektaru. (Tab. 7). I v tomto 
sklizňovém roce však byly u všech druhů zaznamenány u ně-
kterých odrůd vysoce nadprůměrné výnosy (Tab. 6).
Semenářské plochy jetelovin v roce 2018 ve srovnání s před-
chozím rokem klesly (o 7,4 %) a přesáhly mírně 15 tisíc hek-

Tab. 6 Plochy a výnosy některých trav a jetelovin množených v ČR v roce 2018

Druh

Počet odrůd
Odrůda s největší výměrou 

(ha)
Odrůda s nejvyšším 

výnosem (kg/ha)Celkem 
množených

Z toho 
registrované 

v ČR

Celkem 
registrovaných 

v SOK ČR

Bojínek luční 16 4 9 Skald (176,54) *Bobr (471,4)

Festulolium 15 10 24 *Hykor (135,06) *Lofa (1 333,2)

Jílek hybridní 11 0 9 Ibex (187,17) Nadzieja (3 250,4)

Jílek mnohokvětý jednoletý 24 10 20 Barspectra II (227,57) Bigbang (1 677,4)

Jílek mnohokvětý italský 32 9 28 Teanna (238,90) Mandora (3 739,0)

Jílek vytrvalý 36 27 109 *Jaran (106,25) Kentaur (1 544,3)

Kostřava červená 22 12 67 Reggae (151,66) Musette (788,3)

Kostřava drsnolistá 4 2 10 *Dorotka (24,71) Borvina (838,6)

Kostřava luční 13 6 14 Pasja (220,80) Pradel (1 097,8)

Kostřava rákosovitá 16 5 62 Aprilia (124,96) *Karakum (1 046,7)

Lipnice hajní 1 1 2 *Dekora (16,92) *Dekora (229,9)

Lipnice luční 6 4 53 SR2100 (30,95) *Lato (303,7)

Poháňka hřebenitá 1 *Rožnovská (24,33) *Rožnovská (542,5)

Psárka luční 4 3 3 *Zuberská (74,64) *Zuberská (211,3)

Psineček obecný 2 2 10 *Vítek (1,00)

Psineček veliký 3 2 2 *Rožnovský (35,62) *Rožnovský (238,6)

Srha laločnatá 11 4 13 *Harvestar (110,14) *Dana (639,1)

Trojštět žlutavý 4 4 4 *Horal (17,97) *Horal (191,9)

Jetel alexandrijský 1 1 1 Faraon (27,03) Faraon (639,7)

Jetel luční 46 31 52 *Bonus (928,10) *Ostro (409,4)

Jetel luční x jetel prostřední 1 *Pramedi (0,60)

Jetel nachový 22 2 3 *Kardinál (2 351,91) *Alberobello (812,2)

Jetel plazivý 3 3 11 *Vysočan (3,58) *Jura (166,0)

Jetel zvrácený 1 1 1 *Pasat (0,50) *Pasat (260,0)

Jetel zvrhlý 2 2 3 *Trend (2,00) *Táborský (133,3)

Štírovník růžkatý 4 3 4 Polom (10,36) *Maleják (120,7)

Tolice dětelová 1 1 1 *Ekola (10,05) *Ekola (746,2)

Vičenec ligrus 1 1 1 *Višňovský (100,66) *Višňovský (231,5)

Vojtěška setá 12 12 18 *Holyna (438,89) *Palava (269,8)

druh není uveden v druhovém seznamu pěstovaných rostlin
*odrůda zapsaná ve Státní odrůdové knize (SOK) ČR 2017
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Druh 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Bojínek luční
Phleum pratense 209,9 258,7 419,6 297,5 290,5 344,6 303,9 323,5

Festulolium
x Festulolium 670,7 574,2 871,8 876,2 550,5 680,7 608,3 611,5

Jílek mnohokvětý italský
Lolium multifl orum subsp. italicum 1 037,5 1 025,6 1 196,5 1 183,2 1 065,8 1 106,8 979,8 1 180,8

Jílek mnohokvětý jednoletý
Lolium multifl orum var. westerwoldicum 1 048,7 996,8 1 299,7 1 203,5 1 164,6 1 080,7 1 048,1 887,9

Jílek vytrvalý
Lolium perenne 501,4 605,9 784,1 674,9 580,2 662,9 754,7 650,6

Kostřava červená
Festuca rubra 311,7 643,8 299,9 429,7 436,6 517,7 466,5 472,2

Kostřava luční
Festuca pratensis 475,2 265,7 674,9 450,8 485,6 424,8 392,5 550,6

Lipnice luční
Poa pratensis 132,0 84,1 230,6 188,6 367,2 330,5 151,5 190.9

Psárka luční
Alopecurus pratensis 168,9 133,0 193,6 187,9 231,1 161,7 258,5 162,8

Srha laločnatá
Dactylis glomerata 142,4 177,3 299,6 198,8 293,6 345,6 310,5 196,8

Trojštět žlutavý
Trisetum fl avescens 70,2 53,8 48,4 50,7 106,9 310,9 144,7 152,1

Jetel luční
Trifolium pratense 219,1 263,0 258,9 186,8 198,7 324,8 250,9 212,4

Jetel nachový
Trifolium incarnatum 378,4 306,1 434,4 537,2 568,5 586,2 431,2 506,6

Vojtěška setá
Medicago sativa 177,4 265,1 179,7 120,8 117,9 132,9 140,9 242,9

Tab. 7 Průměrné hektarové výnosy (kg/ha) u některých trav a jetelovin v letech 2011–2018

Tab. 10 Druhová skladba jetelovin pěstovaných na semeno 

v ČR v roce 2018 ve srovnání s předchozími lety (%)

Druh
Plocha (%)

2015 2016 2017 2018

Jetel luční 42,2 41,7 41,3 39,2
Jetel nachový 47,3 46,1 49,1 46,4
Vojštěška setá 5,5 11,2 8,2 13,2
Ostatní 5,0 1,0 1,4 1,2

Tab. 9 Druhová skladba ostatních trav pěstovaných 

na semeno v ČR v roce 2018 ve srovnání 

s předchozími lety (%) 

Druh
Plocha (%)

2015 2016 2017 2018

Bojínek hlíznatý - 0,007 - -

Kostřava drsnolistá 5,6 6,1 2,3 6,3

Lipnice bahenní 0,08 0,013 - -

Lipnice hajní 6,3 0,052 2,1 1,9

Lipnice luční 15,2 18,9 21,8 13,8

Ovsík vyvýšený 12,3 13,8 9,3 9,8

Poháňka hřebenitá 2,8 1,3 2,9 2,7

Psárka luční 14,6 17,8 14,8 12

Psineček obecný 1,5 0,06 - 0,16

Psineček veliký 13,7 14 7,1 6,4

Psineček výběžkatý 0,08 0,08 - -

Srha laločnatá 26,1 24,1 36,4 44

Sveřep bezbranný 0,15 0,7 0,7 -

Sveřep sitecký 0,19 0,3 - -

Trojštět žlutavý 1,4 2,5 2,6 2,9

Tab. 8 Druhová skladba trav pěstovaných na semeno v ČR 

v roce 2018 ve srovnání s předchozími lety (%) 

Druh
Plocha (%)

2015 2016 2017 2018

Bojínek luční 8,7 8,5 8,2 7,8
Festulolium 10,6 9,8 6,6 6,1
Jílek hybridní 5,3 5,0 7,3 4,7
Jílek mnohokvětý italský 13,4 16,4 16,4 19,8
Jílek mnohokvětý jednoletý 14,5 17,2 19,2 16,4
Jílek vytrvalý 8,8 10,3 9,6 10,9
Kostřava červená 9,9 7,6 7,2 8,8
Kostřava luční 11,1 11,7 7,4 7,6
Kostřava rákosovitá 8,0 5,6 6,5 7,9
Ostatní 9,7 7,9 8,6 10,0

tarů. Došlo i ke snížení celkové produkce semen o 6,2 % 
ve srovnání s předchozím rokem. Vyprodukováno bylo něco 
přes 5 tisíc tun certifi kovaného osiva. (Tab. 2 a 3).
Sortiment pěstovaných jetelovin, jak z druhového, tak odrů-
dového hlediska je víceméně v posledních letech stabilní. 

Naši zemědělci pěstovali na semeno 94 odrůd od 11 druhů 
(Tab. 1, Grafy 3 a 4). Do sortimentu pěstovaných druhů se vrá-
til jetel plazivý a mezidruhový hybrid Pramedi. Plocha stěžej-
ních jetelovin – jetele lučního a jetele nachového – mírně po-
klesla. Potěšitelný je nárůst ploch vojtěšky seté, z okrajových 



8

2020PÍCNINÁŘSKÉ LISTY

Tab. 11 Druhová skladba ostatních jetelovin pěstovaných na semeno v ČR 

v roce 2018 ve srovnání s předchozími lety (%)

Druh
Plocha

2015 2016 2017 2018

Jetel alexandrijský 1,5 5,4 25 14,9

Jetel plazivý 11,5 5,3 - 3,6

Jetel zvrhlý 4,5 4,8 8,3 1,9

Jetel zvrácený 0,6 0,4 2,5 0,3

Jetel luční x jetel prostřední - 0,4 - 0,3

Štírovník růžkatý 7,5 10,3 11,2 17,5

Tolice dětelová 40,4 13,2 8,5 5,6

Úročník bolhoj 11,4 5,8 7,4 -

Vičenec ligrus 22,6 54,4 37,1 55,8

druhů pak vzestup semenářských ploch štírovníku růžkatého. 
Plocha minoritních jetelovin činila v roce 2018 něco málo 
přes 1 %; dominantním druhem byl vičenec ligrus.
V roce 2018 došlo k výraznému poklesu průměrného výnosu 
semen u jetele lučního. Ve srovnání se sedmiletým průmě-
rem (2011–2017) činil tento výpadek 12,7 %. Nepochybně 
jde o důsledek srážkového defi citu, který na řadě lokalit za-
bránil nárůstu druhé seče a tedy semenářské sklizně. Naopak 
průměrné výnosy jetele nachového a vojtěšky seté překračují 
tento sedmiletý průměr.
Údaje z tabulky 6 opět potvrzují, že odrůdy trav i jetelovin 
pěstované na největších plochách nemusí být odrůdami se-
menářsky nejvýnosnějšími. Zároveň také dokazují, že pěsteb-
ní podmínky pro trávy a jetele jsou v České republice velmi 
dobré a odrůdy domácího nebo cizího původu, registrované 
v České státní odrůdové knize či v Evropském katalogu zde 
mohou přinést nadprůměrné výnosy. Celkově jsme pěstovali 
94 odrůd jetelovin (46 jetel luční, 22 jetel nachový, 12 voj-
těška setá).
Podíl členů Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen 
na zabezpečení množitelských ploch i produkce certifi kova-
ného osiva trav a jetelovin v České republice byl opět zcela 
dominantní, jak dokumentuje tabulka 12.

Ukazatel
Plocha (ha) Produkce (t)

Trávy Jeteloviny Trávy Jeteloviny

Výroba v ČR celkem 9 778,03 15 189,63 6 788,42 5 066,95

Členové SPTJS (%)
7 773,00 9 610,00 5 779,00 4 159,00

79,5 % 63,2 % 85,1 % 82,1 %

Tab. 12 Podíl členů SPTJS na semenářské produkci trav a jetelovin v roce 2018

Graf 3 Druhové složení jetelovin pěstovaných na semeno v ČR v roce 2018

Graf 4 Druhové složení „ostatních“ jetelovin pěstovaných na semeno v ČR 

v roce 2018





Na základě splnění zákonných podmínek Ústřední kontrolní 
a zkušební ústav zemědělský v roce 2019 registroval další 
nové odrůdy jetelovin a trav. Registrace proběhla na základě 
zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sad-
by pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů (zákon 
o oběhu osiva a sadby).

Jetel luční
Chaldene 
Diploidní, pozdní odrůda, středně odolná proti poléhání. Lo-
dyha je středně dlouhá až dlouhá, tenká až středně tlustá, 
listy jsou středně dlouhé a středně široké. Jarní růst je středně 
rychlý až rychlý, rychlost obrůstání po sečích středně vysoká. 
Odrůda je středně odolná až odolná proti napadení padlím 
jetele, středně odolná proti napadení komplexem listových 
skvrnitostí jetelovin a krčkovými a kořenovými hnilobami je-
telovin. 
Výnos zelené hmoty je v prvním a druhém užitkovém roce 
vysoký. Výnos suché hmoty je v prvním užitkovém roce níz-
ký, ve druhém užitkovém roce středně vysoký.
Udržovatel: DLF Seeds, s.r.o.

Sakiba 
Diploidní, raná až středně raná odrůda, středně odolná proti 
poléhání. Lodyha je krátká až středně dlouhá, tenká až středně 
tlustá. Jarní růst je rychlý, rychlost obrůstání po sečích středně 
vysoká až vysoká. 
Odrůda je středně odolná až odolná proti napadení padlím je-
tele, středně odolná proti napadení krčkovými a kořenovými 
hnilobami jetelovin a komplexem listových skvrnitostí jetelovin. 
Výnos zelené hmoty je v prvním užitkovém roce středně vy-
soký, ve druhém užitkovém roce velmi vysoký. Výnos suché 

hmoty je v prvním užitkovém roce vysoký, ve druhém užitko-
vém roce velmi vysoký.
Udržovatel: DLF Seeds, s.r.o.

TRÁVY 
PÍCNÍ ODRŮDY 

Bojínek luční

Prodest 
Hexaploidní, středně raná odrůda pro luční využití. Růstový 
habitus je střední. Jarní růst je středně rychlý, hustota obrůs-
tání po sečích středně vysoká. 
Odrůda je méně odolná proti napadení komplexem listových 
skvrnitostí trav. 
Výnos zelené hmoty je v prvním užitkovém roce vysoký, 
ve druhém užitkovém roce středně vysoký, ve třetím užitko-
vém roce nízký. Výnos suché hmoty je v prvním užitkovém 
roce středně vysoký, ve druhém a třetím užitkovém roce níz-
ký. Obsah dusíkatých látek je v prvním užitkovém roce vyso-
ký, obsah PDIE (mikrobiální bílkoviny) středně vysoký. 
Stravitelnost organické hmoty je v prvním a druhém užitko-
vém roce středně vysoká. 
Udržovatel: OSEVA UNI, a.s.

Pronal
Hexaploidní, velmi raná až raná odrůda pro pastevní využi-
tí. Růstový habitus je polovzpřímený až střední. Jarní růst je 
rychlý, hustota obrůstání po sečích středně vysoká. 
Odrůda je středně odolná proti napadení komplexem listo-
vých skvrnitostí trav. 
Výnos zelené a suché hmoty je ve všech užitkových letech 
vysoký. Výnos zelené a suché hmoty v prvních sečích je 
ve všech užitkových letech velmi vysoký. 
Udržovatel: OSEVA UNI, a.s. 

Nové odrůdy jetelovin a trav

Ing. Pavel Říha

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 

Zkušební stanice Hradec nad Svitavou

pavel.riha@ukzuz.cz
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Festulolium
Diagram 
Hexaploidní, raná až středně raná odrůda pro pastevní využití. 
Růstový habitus je střední až polorozkladitý. Jarní růst je středně 
rychlý až rychlý, hustota obrůstání po sečích středně vysoká. 
Odrůda je středně odolná proti napadení komplexem listo-
vých skvrnitostí trav a rzivostmi trav. 
Výnos zelené hmoty je ve všech užitkových letech vysoký. 
Výnos suché hmoty je ve všech užitkových letech středně 
vysoký až vysoký. Výnos zelené hmoty v prvních sečích je 
v prvním a druhém užitkovém roce vysoký, ve třetím užitko-
vém roce středně vysoký. Výnos suché hmoty v prvních se-
čích je v prvním užitkovém roce vysoký, ve druhém a třetím 
užitkovém roce středně vysoký. 
Obsah dusíkatých látek je v prvním a druhém užitkovém roce 
středně vysoký. 
Udržovatel: DLF Seeds, s.r.o.

Lukida 
Hexaploidní, raná odrůda pro pastevní využití. Růstový habi-
tus je střední. Jarní růst je rychlý, hustota obrůstání po sečích 
středně vysoká. 
Odrůda je středně odolná až odolná proti napadení rzivost-
mi trav, středně odolná proti napadení komplexem listových 
skvrnitostí trav. 
Výnos zelené hmoty je ve všech užitkových letech vysoký. 
Výnos suché hmoty je ve všech užitkových letech středně vy-
soký až vysoký. Výnos zelené a suché hmoty v prvních sečích 
je ve všech užitkových letech velmi vysoký. 
Udržovatel: DLF Seeds, s.r.o.

Jílek mnohokvětý italský
Rosmaro 
Diploidní, středně raná až pozdní odrůda pro využití v mo-
nokultuře a jetelotravních směskách. Růstový habitus na jaře 
je střední až polorozkladitý. Jarní růst je středně rychlý až 
rychlý, hustota obrůstání po sečích středně vysoká. 
Odrůda je středně odolná proti napadení sněžnou světlorů-
žovou plísňovitostí trav, komplexem listových skvrnitostí trav 
a rzivostmi trav. 
Výnos zelené hmoty je středně vysoký. Výnos suché hmoty je 
středně vysoký až vysoký.
Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG, Německo
Zástupce v ČR: OSEVA PRO s.r.o.

Japp 
Diploidní, pozdní odrůda pro využití v monokultuře a jete-
lotravních směskách. Růstový habitus na jaře je střední až po-
lorozkladitý. Jarní růst je rychlý, hustota obrůstání po sečích 
středně vysoká. 
Odrůda je středně odolná až odolná proti napadení rzivostmi 
trav, středně odolná proti napadení sněžnou světlorůžovou 
plísňovitostí trav a komplexem listových skvrnitostí trav. 
Výnos zelené hmoty je vysoký. Výnos suché hmoty je středně 
vysoký až vysoký.
Udržovatel: DLF Seeds, s.r.o.

Margotka 
Diploidní, pozdní odrůda pro využití v monokultuře a jete-
lotravních směskách. Růstový habitus na jaře je střední až polo-
rozkladitý. Jarní růst je středně rychlý, hustota obrůstání po se-
čích středně vysoká. 
Odrůda je středně odolná až odolná proti napadení rzivostmi 
trav, středně odolná proti napadení sněžnou světlorůžovou plís-
ňovitostí trav a komplexem listových skvrnitostí trav. 
Výnos zelené hmoty je středně vysoký až vysoký. Výnos suché 
hmoty je středně vysoký.
Udržovatel: DLF Seeds, s.r.o.

Nana 
Tetraploidní, středně raná až pozdní odrůda pro využití v mo-
nokultuře a jetelotravních směskách. Růstový habitus na jaře je 
střední až polorozkladitý.
Jarní růst je středně rychlý až rychlý, hustota obrůstání po sečích 
středně vysoká. Odrůda je středně odolná proti napadení kom-
plexem listových skvrnitostí trav a rzivostmi trav. 
Výnos zelené hmoty je středně vysoký. Výnos suché hmoty je 
středně vysoký až vysoký.
Udržovatel: Westyard B.V., Nizozemsko
Zástupce v ČR: Ing. Katarína Dreiseitelová

Jílek mnohokvětý jednoletý
Marek 
Diploidní, středně raná odrůda pro jedno až dvousečné vy-
užití v krátkodobých travních porostech. Růstový habitus je po-
lovzpřímený až střední. Rychlost počátečního růstu je vysoká, 
hustota obrůstání po sečích středně vysoká. 
Odrůda je středně odolná proti napadení komplexem listových 
skvrnitostí trav a rzivostmi trav. 
Výnos zelené a suché hmoty je středně vysoký až vysoký.
Udržovatel: AGROGEN, spol. s r.o.

Kostřava luční
Modena 
Diploidní, středně raná až pozdní odrůda pro pastevní využití. 
Růstový habitus v metání je polovzpřímený až střední. Jarní růst 
je rychlý, hustota obrůstání po sečích středně vysoká. 
Odrůda je středně odolná proti napadení komplexem listových 
skvrnitostí trav a rzivostmi trav. 
Výnos zelené hmoty je v prvním užitkovém roce vysoký, ve dru-
hém a třetím užitkovém roce velmi vysoký. Výnos suché hmoty 
je v prvním užitkovém roce středně vysoký, ve druhém a tře-
tím užitkovém roce velmi vysoký. Výnos zelené a suché hmoty 
v prvních sečích je ve všech užitkových letech velmi vysoký.
Udržovatel: DLF Seeds A/S, Dánsko
Zástupce v ČR: DLF Seeds, s.r.o.

Prestance 
Diploidní, středně raná odrůda pro luční využití. Růstový ha-
bitus v metání je střední. Jarní růst je rychlý, hustota obrůstání 
po sečích středně vysoká. 
Odrůda je středně odolná proti napadení rzivostmi trav, méně 
odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí trav. 
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Výnos zelené a suché hmoty je v prvním užitkovém roce střed-
ně vysoký, ve druhém užitkovém roce středně vysoký až vyso-
ký, ve třetím užitkovém roce vysoký až velmi vysoký.
Udržovatel: SEMENCES DE FRANCE, Francie
Zástupce v ČR: -

Proviola 
Diploidní, středně raná až pozdní odrůda pro pastevní využití. 
Růstový habitus v metání je polovzpřímený až střední. Jarní růst 
je rychlý, hustota obrůstání po sečích středně vysoká. 
Odrůda je středně odolná proti napadení komplexem listových 
skvrnitostí trav a rzivostmi trav. 
Výnos zelené a suché hmoty je v prvním užitkovém roce vy-
soký, ve druhém a třetím užitkovém roce velmi vysoký. Výnos 
zelené a suché hmoty v prvních sečích je ve všech užitkových 
letech velmi vysoký. 
Udržovatel: OSEVA UNI, a.s.

Lipnice luční
Kagan 
Středně raná až pozdní odrůda pro pastevní využití. Růstový 
habitus na podzim v roce zásevu je střední až polorozkladitý. 
Jarní růst je rychlý, hustota obrůstání po sečích středně vysoká. 
Odrůda je středně odolná proti napadení komplexem listových 
skvrnitostí trav a rzivostmi trav. 
Výnos zelené hmoty je v prvním užitkovém roce středně vyso-
ký, ve druhém a třetím užitkovém roce velmi vysoký. Výnos su-
ché hmoty je v prvním užitkovém roce vysoký, ve druhém a tře-
tím užitkovém roce velmi vysoký. Výnos zelené a suché hmoty 
v prvních sečích je ve všech užitkových letech velmi vysoký. 
Udržovatel: DLF Seeds A/S, Dánsko
Zástupce v ČR: DLF Seeds, s.r.o.

Srha laločnatá
Echelon 
Tetraploidní, středně raná až pozdní odrůda pro pastevní využití. 
Růstový habitus v době metání je polovzpřímený. Jarní růst je střed-
ně rychlý až rychlý, hustota obrůstání po sečích středně vysoká. 
Odrůda je středně odolná proti napadení komplexem listových 
skvrnitostí trav. 
Výnos zelené a suché hmoty je ve všech užitkových letech vy-
soký. Výnos zelené a suché hmoty v prvních sečích je ve všech 
užitkových letech nízký.
Udržovatel: DLF Seeds A/S, Dánsko
Zástupce v ČR: DLF Seeds, s.r.o.

Sveřep sitecký
Sirona 
Středně raná odrůda pro luční využití. Jarní růst je rychlý, husto-
ta obrůstání po sečích středně vysoká. 
Odrůda je středně odolná proti napadení komplexem listových 
skvrnitostí trav. 
Výnos zelené a suché hmoty je v prvním užitkovém roce střed-
ně vysoký až vysoký, ve druhém a třetím užitkovém roce vel-
mi vysoký.
Udržovatel: DLF Seeds, s.r.o.

Trojštět žlutavý
Talisman 
Raná až středně raná odrůda pro luční využití. Růstový habitus 
v době metání je polovzpřímený. Jarní růst je rychlý, hustota 
obrůstání po sečích středně vysoká. Odrůda je středně odolná 
proti napadení komplexem listových skvrnitostí trav a rzivost-
mi trav. 
Výnos zelené a suché hmoty je ve všech užitkových letech 
velmi vysoký.
Udržovatel: TAGRO Červený Dvůr, spol. s r.o.

TRÁVNÍKOVÉ ODRŮDY

Jílek hybridní
Solstice II 
Diploidní, středně raná odrůda pro trávníkové využití.
Barva listu je středně zelená, jemnost trávníku střední. Prapor-
covitý list je velmi krátký až krátký a úzký až středně široký. 
Je vhodná jako komponent do směsí pro rychlou regeneraci 
trávníků. 
Udržovatel: Mountain View Seeds, Ltd., USA
Zástupce v ČR: OSEVA PRO s.r.o.

Jílek vytrvalý
Galley Star 
Diploidní, raná odrůda pro trávníkové využití.
Barva listu je tmavě až velmi tmavě zelená, jemnost trávníku 
střední. Praporcovitý list je krátký až středně dlouhý a úzký. 
Je vhodná jako komponent do směsí pro zatěžované sportov-
ní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy běžné a parkové 
zeleně.
Udržovatel: DLF Seeds A/S, Dánsko
Zástupce v ČR: DLF Seeds, s.r.o.

Otto 
Diploidní, středně raná až pozdní odrůda pro trávníkové vy-
užití.
Barva listu je středně zelená, jemnost trávníku střední. Prapor-
covitý list je krátký až středně dlouhý a úzký. Je vhodná jako 
komponent do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro 
ostatní trávníkové plochy běžné a parkové zeleně. 
Udržovatel: OSEVA UNI, a.s.

Parkside 
Diploidní, raná až středně raná odrůda pro trávníkové využití.
Barva listu je tmavě zelená, jemnost trávníku střední. Prapor-
covitý list je krátký až středně dlouhý a úzký až středně široký. 
Je vhodná jako komponent do směsí pro zatěžované sportovní 
trávníky i pro ostatní trávníkové plochy běžné a parkové ze-
leně. 
Udržovatel: Barenbrug Holland B.V., Nizozemsko
Zástupce v ČR: OSEVA UNI, a.s.

Petrus 
Diploidní, středně raná až pozdní odrůda pro trávníkové vy-
užití.
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Barva listu je středně zelená, jemnost trávníku střední. Pra-
porcovitý list je krátký až středně dlouhý a úzký až středně 
široký. Je vhodná jako komponent do směsí pro zatěžova-
né sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy běžné 
a parkové zeleně. 
Udržovatel: AGROGEN, spol. s r.o.

Salado 
Diploidní, raná až středně raná odrůda pro trávníkové vy-
užití.
Barva listu je tmavě zelená, jemnost trávníku střední. Pra-
porcovitý list je krátký až středně dlouhý a úzký až středně 
široký. Je vhodná jako komponent do směsí pro zatěžova-
né sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy běžné 
a parkové zeleně. 
Udržovatel: Pure-Seed Testing, Inc., USA 
Zástupce v ČR: SEED SERVICE s.r.o.

Vojtech 
Diploidní, středně raná až pozdní odrůda pro trávníkové vy-
užití.
Barva listu je středně zelená, jemnost trávníku střední. Pra-
porcovitý list je krátký a úzký. Je vhodná jako komponent 
do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní tráv-
níkové plochy běžné a parkové zeleně. 
Udržovatel: AGROGEN, spol. s r.o. 

Kostřava červená
Cardilnal II 
Oktoploidní, dlouze výběžkatá, raná odrůda pro trávníkové 
využití.
Barva listu je tmavě až velmi tmavě zelená, jemnost trávníku 
vysoká. Praporcovitý list je krátký až středně dlouhý a střed-
ně široký až široký. Je vhodná jako komponent do směsí pro 
jemné okrasné trávníky i pro ostatní trávníkové plochy běžné 
a parkové zeleně.
Udržovatel: Mountain View Seeds, Ltd., USA
Zástupce v ČR: OSEVA PRO s.r.o.

Compass II 
Hexaploidní, trsnatá, raná až středně raná odrůda pro trávní-
kové využití.
Barva listu je tmavě zelená, jemnost trávníku vysoká. Pra-
porcovitý list je krátký až středně dlouhý a úzký až středně 
široký. Je vhodná jako komponent do směsí pro jemné okras-
né trávníky i pro ostatní trávníkové plochy běžné a parkové 
zeleně.
Udržovatel: Mountain View Seeds, Ltd., USA
Zástupce v ČR: OSEVA PRO s.r.o.

Hanka 
Hexaploidní, krátce výběžkatá, středně raná až pozdní odrů-
da pro trávníkové využití.
Barva listu je středně až tmavě zelená, jemnost trávníku vy-
soká. Praporcovitý list je krátký až středně dlouhý a úzký až 

středně široký. Je vhodná jako komponent do směsí pro jem-
né okrasné trávníky i pro ostatní trávníkové plochy běžné 
a parkové zeleně.
Udržovatel: OSEVA UNI, a.s.

Ola 
Hexaploidní, krátce výběžkatá, středně raná odrůda pro tráv-
níkové využití.
Barva listu je středně až tmavě zelená, jemnost trávníku vy-
soká. Praporcovitý list je krátký až středně dlouhý a úzký až 
středně široký. Je vhodná jako komponent do směsí pro jem-
né okrasné trávníky i pro ostatní trávníkové plochy běžné 
a parkové zeleně.
Udržovatel: OSEVA UNI, a.s.

Rozárka 
Hexaploidní, trsnatá, středně raná až pozdní odrůda pro tráv-
níkové využití.
Barva listu je středně až tmavě zelená, jemnost trávníku vy-
soká. Praporcovitý list je krátký až středně dlouhý a úzký až 
středně široký. Je vhodná jako komponent do směsí pro jem-
né okrasné trávníky i pro ostatní trávníkové plochy běžné 
a parkové zeleně.
Udržovatel: OSEVA UNI, a.s.

Kostřava drsnolistá
Jetty 
Hexaploidní, velmi raná až raná odrůda pro trávníkové vy-
užití.
Barva listu je tmavě až velmi tmavě zelená, jemnost trávníku 
vysoká. Praporcovitý list je velmi krátký až krátký. Je vhodná 
jako komponent do směsí pro jemné okrasné trávníky i pro 
ostatní trávníkové plochy běžné a parkové zeleně.
Udržovatel: Mountain View Seeds, Ltd., USA
Zástupce v ČR: OSEVA PRO s.r.o.

13

2020 PÍCNINÁŘSKÉ LISTY



14

2020PÍCNINÁŘSKÉ LISTY

Kostřava rákosovitá

Black Tail 
Hexaploidní, středně raná odrůda pro trávníkové využití.
Barva listu je tmavě zelená. Praporcovitý list je krátký, úzký 
až středně široký, jemnost trávníku střední. Je vhodná jako 
komponent do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro 
ostatní trávníkové plochy běžné a parkové zeleně.
Udržovatel: Columbia Seeds LLC, USA
Zástupce v ČR: SEED SERVICE s.r.o.

Bloodhound 
Hexaploidní, středně raná odrůda pro trávníkové využití.
Barva listu je středně až tmavě zelená. Praporcovitý list je krát-
ký až středně dlouhý, úzký až středně široký, jemnost trávníku 
střední. Je vhodná jako komponent do směsí pro zatěžované 
sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy běžné a par-
kové zeleně.
Udržovatel: DLF Seeds A/S, Dánsko
Zástupce v ČR: DLF Seeds, s.r.o.

Fayette 
Hexaploidní, středně raná odrůda pro trávníkové využití.
Barva listu je tmavě zelená. Praporcovitý list je krátký až střed-
ně dlouhý, úzký až středně široký, jemnost trávníku střední. Je 
vhodná jako komponent do směsí pro zatěžované sportovní 
trávníky i pro ostatní trávníkové plochy běžné a parkové zeleně.
Udržovatel: DLF Seeds A/S, Dánsko
Zástupce v ČR: DLF Seeds, s.r.o.

Firewall 
Hexaploidní, raná až středně raná odrůda pro trávníkové využití.
Barva listu je tmavě zelená. Praporcovitý list je krátký, úzký až 
středně široký, jemnost trávníku střední. Je vhodná jako kompo-
nent do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní 
trávníkové plochy běžné a parkové zeleně.
Udržovatel: DLF Seeds A/S, Dánsko
Zástupce v ČR: DLF Seeds, s.r.o.

Houndog 8 
Hexaploidní, středně raná až pozdní odrůda pro trávníkové 
využití.
Barva listu je tmavě zelená. Praporcovitý list je krátký, úzký, 
jemnost trávníku střední. Je vhodná jako komponent do směsí 
pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plo-
chy běžné a parkové zeleně.
Udržovatel: DLF Seeds A/S, Dánsko
Zástupce v ČR: DLF Seeds, s.r.o.

Lexington 
Hexaploidní, středně raná odrůda pro trávníkové využití.
Barva listu je tmavě až velmi tmavě zelená. Praporcovitý list je 
krátký, středně široký, jemnost trávníku střední. Je vhodná jako 
komponent do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro 
ostatní trávníkové plochy běžné a parkové zeleně.
Udržovatel: New Seed, USA
Zástupce v ČR: SEED SERVICE s.r.o.

Nebula 
Hexaploidní, středně raná odrůda pro trávníkové využití.
Barva listu je tmavě zelená. Praporcovitý list je krátký až středně 
dlouhý, úzký, jemnost trávníku střední. Je vhodná jako kompo-
nent do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní 
trávníkové plochy běžné a parkové zeleně.
Udržovatel: DLF Seeds A/S, Dánsko
Zástupce v ČR: DLF Seeds, s.r.o.

Rebounder 
Hexaploidní, středně raná odrůda pro trávníkové využití.
Barva listu je tmavě zelená. Praporcovitý list je krátký až střed-
ně dlouhý, úzký až středně široký, jemnost trávníku střední. Je 
vhodná jako komponent do směsí pro zatěžované sportovní 
trávníky i pro ostatní trávníkové plochy běžné a parkové zeleně.
Udržovatel: DLF Seeds A/S, Dánsko
Zástupce v ČR: DLF Seeds, s.r.o.

Rhizing Moon 
Hexaploidní, středně raná odrůda pro trávníkové využití.
Barva listu je tmavě zelená. Praporcovitý list je krátký, úzký až 
středně široký, jemnost trávníku střední. Je vhodná jako kompo-
nent do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní 
trávníkové plochy běžné a parkové zeleně.
Udržovatel: DLF Seeds A/S, Dánsko
Zástupce v ČR: DLF Seeds, s.r.o.

Supersonic 
Hexaploidní, raná až středně raná odrůda pro trávníkové vy-
užití.
Barva listu je středně až tmavě zelená. Praporcovitý list je krátký 
až středně dlouhý, úzký, jemnost trávníku střední. Je vhodná 
jako komponent do směsí pro zatěžované sportovní trávníky 
i pro ostatní trávníkové plochy běžné a parkové zeleně.
Udržovatel: Mountain View Seeds, Ltd., USA
Zástupce v ČR: Ing. Katarína Dreiseitelová

Talladega 
Hexaploidní, středně raná až pozdní odrůda pro trávníkové vy-
užití.
Barva listu je tmavě až velmi tmavě zelená. Praporcovitý list 
je krátký až středně dlouhý, středně široký, jemnost trávníku 
střední. Je vhodná jako komponent do směsí pro zatěžované 
sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy běžné a par-
kové zeleně.
Udržovatel: Columbia Seeds LLC, USA
Zástupce v ČR: SEED SERVICE s.r.o.

Titanium 2LS 
Hexaploidní, středně raná odrůda pro trávníkové využití.
Barva listu je tmavě zelená. Praporcovitý list je krátký, úzký až 
středně široký, jemnost trávníku střední. Je vhodná jako kompo-
nent do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní 
trávníkové plochy běžné a parkové zeleně.
Udržovatel: Mountain View Seeds, Ltd., USA
Zástupce v ČR: Ing. Katarína Dreiseitelová



15

2020 PÍCNINÁŘSKÉ LISTY

Unitus 
Hexaploidní, středně raná odrůda pro trávníkové využití.
Barva listu je tmavě zelená. Praporcovitý list je krátký, úzký 
až středně široký, jemnost trávníku střední. Je vhodná jako 
komponent do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro 
ostatní trávníkové plochy běžné a parkové zeleně.
Udržovatel: DLF Seeds A/S, Dánsko
Zástupce v ČR: DLF Seeds, s.r.o.

Lipnice roční
Two Putt 
Raná odrůda pro trávníkové využití.
Praporcovitý list je krátký až středně dlouhý, úzký, světle ze-
lený až středně zelený. Jemnost trávníku je střední. Je vhodná 
jako komponent do směsí pro zatěžované sportovní trávníky.
Udržovatel: DLF Seeds A/S, Dánsko
Zástupce v ČR: DLF Seeds, s.r.o.

Lipnice luční
Dakisha 
Pozdní až velmi pozdní odrůda pro trávníkové využití.
List na podzim v roce zásevu je středně široký, středně ze-
lený. Jemnost trávníku je střední. Je vhodná jako komponent 
do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní tráv-
níkové plochy běžné a parkové zeleně.
Udržovatel: DLF Seeds A/S, Dánsko
Zástupce v ČR: DLF Seeds, s.r.o.

Lunaira 
Pozdní odrůda pro trávníkové využití.
List na podzim v roce zásevu je úzký až středně široký až ši-
roký, středně až tmavě zelený. Jemnost trávníku je střední. Je 
vhodná jako komponent do směsí pro zatěžované sportovní 
trávníky i pro ostatní trávníkové plochy běžné a parkové ze-
leně.
Udržovatel: Pure-Seed Testing, Inc., USA 
Zástupce v ČR: SEED SERVICE s.r.o.

Tattoo 
Pozdní až velmi pozdní odrůda pro trávníkové využití.
List je úzký, středně až tmavě zelený. Jemnost trávníku je 
střední. Je vhodná jako komponent do směsí pro zatěžované 
sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy běžné a par-
kové zeleně.
Udržovatel: DLF Seeds A/S, Dánsko
Zástupce v ČR: DLF Seeds, s.r.o.

Psineček tenký
Musket 
Tetraploidní, raná odrůda pro trávníkové využití.
List na podzim v roce zásevu je středně široký, středně ze-
lený. Jemnost trávníku je vysoká. Je vhodná jako komponent 
do směsí pro jemné okrasné trávníky i jiné specifi cké trávní-
kové plochy.
Udržovatel: Mountain View Seeds, Ltd., USA
Zástupce v ČR: OSEVA PRO s.r.o.

Puritan 
Tetraploidní, raná odrůda pro trávníkové využití.
List na podzim v roce zásevu je úzký až středně široký, středně 
zelený. Jemnost trávníku je vysoká. Je vhodná jako komponent 
do směsí pro jemné okrasné trávníky i jiné specifi cké trávníkové 
plochy.
Udržovatel: DLF Seeds A/S, Dánsko
Zástupce v ČR: DLF Seeds, s.r.o.

Rhinegold 
Tetraploidní, středně raná odrůda pro trávníkové využití.
List na podzim v roce zásevu je úzký až středně široký, středně 
zelený. Jemnost trávníku je vysoká. Je vhodná jako komponent 
do směsí pro jemné okrasné trávníky i jiné specifi cké trávníkové 
plochy.
Udržovatel: DLF Seeds A/S, Dánsko
Zástupce v ČR: DLF Seeds, s.r.o.

Psineček výběžkatý
Nightlife 
Tetraploidní, raná až středně raná odrůda pro trávníkové vy-
užití.
List na podzim v roce zásevu je úzký, středně zelený. Jemnost 
trávníku je vysoká. Je vhodná jako komponent do směsí pro 
jemné okrasné trávníky i jiné specifi cké trávníkové plochy.
Udržovatel: Jacklin Seed by Simplot, USA
Zástupce v ČR: SEED SERVICE s.r.o.

Proclamation 
Tetraploidní, raná až středně raná odrůda pro trávníkové vy-
užití.
List na podzim v roce zásevu je úzký až středně široký, středně 
zelený. Jemnost trávníku je vysoká. Je vhodná jako komponent 
do směsí pro jemné okrasné trávníky i jiné specifi cké trávníkové 
plochy.
Udržovatel: Landmark Turf & Native Seed, USA
Zástupce v ČR: SEED SERVICE s.r.o.
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Možnosti ochrany množitelských porostů 
trav proti trávovitým plevelům

Ing. Radek Macháč, Ph.D.

OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., pracoviště Zubří

machac@oseva.cz

Trávovité plevele jsou v současnosti největším problémem při 
pěstování trav na semeno. Jak vyplývá z výsledků pravidelného 
monitoringu výskytu škodlivých činitelů v porostech trav na se-
meno i v přírodním osivu dovezeném na čisticí stanice osiv, 
podíl ploch i partií osiva s výskytem jiných druhů trav neustále 
roste. 
Pozitivním trendem bylo až do roku 2017 snižování počtu 
ploch, na kterých se vyskytoval pýr plazivý. Zatímco v roce 
2008 to bylo přes 60 % a v roce 2012 56 %, tak v roce 2016 
se výskyt pýru snížil na 28 % ploch. Bohužel v roce 2017 se 
podíl ploch s výskytem pýru opět zvýšil na 42 %. Jiné kulturní 
trávy byly zaznamenány na 30–50 % ploch a kolísání je spíše 
ročníkovou záležitostí. V dlouhodobém horizontu je tak zazna-
menán mírný nárůst zaplevelení jinými kulturními druhy trav. 
U výdrolu obilnin byl zaznamenán narůst zaplevelení z 10 % 
v roce 2008 na 37 % v roce 2016. Výskyt plevelných lipnic je 
stabilně okolo 25 % ploch. Pozitivní trend byl pozorován u šťo-
víku a pcháče, kdy došlo k poklesu zaplevelení. Heřmánky 
a rmeny jsou častými pleveli v travách na semeno, v průměru 
se vyskytují na 18–25 % ploch. Stále je zaznamenáván relativ-

ně vysoký výskyt ovsa hluchého, který by se v porostech trav 
na semeno neměl vůbec nalézat. Ostatní plevele se vyskytují 
na plochách do 5 % a jsou spíše regionální záležitostí. Výskyt 
ježatky kuří nohy je ročníkovou záležitostí, vyšší bývá v letech, 
které nejsou optimální pro růst kulturních trav. 

Nepřímá ochrana
Vzhledem k absenci účinných graminicidů, použitelných 
k ochraně porostů trav na semeno, je nutno se zaměřit na ne-
přímou ochranu. Ta spočívá zejména v zařazení trav na semeno 
do vhodných osevních sledů, které umožňují regulaci trávovi-
tých plevelů agrotechnickými postupy nebo použitím gramini-
cidů v předplodinách. Velmi důležité je ovšem rovněž hubení 
výdrolu trav v následných plodinách. Je zapotřebí si uvědomit, 
že zaplevelení výdrolem trav je nutno vyřešit především v pr-
vém roce po zaorání trav. Následné plodiny se většinou sklízejí 
až po dozrání většiny travních druhů, a pokud se proti travám 
plodiny neošetří, tak se trávy vysemení ještě před sklizní, nebo 
v průběhu sklizně, neboť sklízecí mlátičky bývají nastaveny 
na jiné parametry. Nejčastěji bývají následné plodiny zaple-
veleny jílky. V současnosti se s úspěchem zařazuje po travách 
na semeno řepka ozimá. Trávy se sklízejí v časném létě a řepku 
je tak možno vysévat již v prvé polovině srpna. Použití grami-
nicidů (např. s ú. l. propaquizafop – Agil 100 EC, Garland Forte 
nebo s ú. l. quizalofop-P-tefuryl – Pantera) pak spolehlivě vyřeší 

Graf 1 Výskyt trávovitých plevelů v množitelských porostech trav (2008–2017)
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silném zaplevelení těmito druhy trav, nicméně v semenářských 
porostech trav se většinou tyto druhy v míře vyžadující ošetření 
nevyskytují. Vláčení plecími branami je možno použít pouze 
pro regulaci vzcházejících plevelných trav, zejména lipnice roč-
ní a obecné. Pro tyto účely je nejvhodnější termín podzimní 
vláčení, přibližně 2–3 týdny po otavoseči.
Širokořádkové kultury je možno plečkovat, a to až do počátku 
sloupkování. V současné době se však výsev trav do širokých 
řádků neprovádí, výjimkou můžou být porosty v režimu eko-
logického zemědělství. Tady je nutno poznamenat, že pokud 
se provádí plečkování, tak by mělo být prováděno opakovaně 
(minimálně na podzim a pak na jaře) a kombinováno i s vláče-
ním plecími branami. Nakypření půdy při plečkování podporuje 
vzcházení semen plevelných druhů, které pak musejí byt další 
mechanickou operací ničeny!
V případě nadměrného zaplevelení jílků výdrolem obilnin (ze-
jména u letních výsevů) můžeme v časném jaru porost osekat 
na nízké strniště a tím snížit metání obilnin a kontaminaci pří-
rodního osiva jílku obilkami pšenice či ječmene. Toto osečení 
je nutné provést přibližně týden až 10 dnů po začátku jarního 
růstu. Obilniny mají rychlejší jarní vývoj a osekáním se odstraní 
vegetační vrchol obilnin, zatímco vegetační vrchol jílku je ulo-
žen níž, než je výška sečení. U jílku italského je možno termín 
osečení posunout o 10–14 dnů, je to ovšem zpravidla spojeno 
se snížením výnosu. Nicméně zaplevelení výdrolem obilnin 
může snížit výnos semen jílku o 20–30 %, zatímco snížení vý-
nosu semen jílku v důsledku jarního osečení není tak vysoké.
Pokud se v porostu vyskytuje pýr plazivý, lze u jílku italského 
a jednoletého přistoupit k posekání první seče na píci a prove-
dení semenné sklizně z druhé seče, neboť pýr do druhé seče 
nemetá. V tomto případě je nutno prvou seč provést co nejdříve, 
ale i tak je nutno počítat pouze se 60–80 % očekávaného seme-
nářského výnosu z první seče. Čím dříve provedeme první seč, 
tím je snížení výnosu ve srovnání s výnosem v první semenářské 
seči nižší. U jílku hybridního a vytrvalého tento způsob uplat-
nit nelze, neboť tyto druhy jsou ozimého charakteru a do druhé 
seče metají jen ojediněle.
Oproti ochraně trav vůči dvouděložným plevelům máme v pří-
padě trávovitých plevelů podstatně užší spektrum použitelných 
herbicidů. Regulovat zaplevelení trávovitými plevely lze praktic-
ky ve všech travních druzích podzimní aplikací herbicidů na bázi 
pendimethalinu (Stomp 400 SC, Stomp 330 E apod.). Jak bylo 
uvedeno výše, před aplikací těchto herbicidů musíme porost ose-
kat na co nejnižší strniště a důkladně odstranit posekanou hmotu. 
Aplikace pendimethalinu se pak provádí na povrch půdy, kde 
přípravek vytvoří ochranný fi lm, který ničí vzcházející plevele. 
Tento herbicid je jedním z mála přípravků, kterým můžeme regu-
lovat trávovité plevele, zejména plevelné lipnice. Působí ovšem 
i na řadu dvouděložných plevelů. Proti plevelným lipnicím je 
optimální pendimethalin aplikovat v prvé polovině září. Ovšem 
aplikace pendimethalinu může být jen na dobře vyvinutý po-
rost, v žádném případě nelze tento přípravek aplikovat v travách 
preemergentně! Přípravky s pendimethalinem je možno apliko-
vat i brzy na jaře, ale jen pokud byl porost před zimou osečen 
a aplikovaný herbicid se tak dostane v maximální míře na půdu. 
Jarní aplikace brání vzcházení lipnice roční, popř. jiných plevelů 

zaplevelení výdrolem většiny travních druhů. Pokud se po trávě 
sejí obilniny, pak je nutno zvolit takovou obilninu, ve které je 
možno použít graminicid účinný na zaoranou trávu. Nejvíce 
možností je v pšenici ozimé, kde lze výdrol jílků, ale i jiných 
trav regulovat např. graminicidy s ú. l. iodosulfuron (Atlantis, 
Husar) nebo pinoxadem (Axial). U ozimého ječmene či tritika-
le jsou možnosti použití graminicidu menší, přičemž zejména 
na jílky je jejich účinnost nižší. 
V předplodinách je také nutno hubit pýr plazivý. Ať už se jedná 
o aplikaci glyfosátu v meziporostním období, nebo použití pý-
rohubných přípravků v řepce (Agil, Garland, Pantera), kukuřici 
(např. cyklodimin – Fokus Ultra), máku (Agil, Garland) nebo 
bramborách (Agil, Fokus, fl uazifop-P-butyl – Fusilade Forte 
a další). Pýr v travách na semeno nelze vyhubit, použití nižších 
dávek některých graminicidů (Attribut, Targa) ve vybraných dru-
zích trav vede pouze k omezení metání pýru, ale pýr se dále 
v porostu rozšiřuje a často zkrátí dobu, po kterou lze porost 
semenářsky využívat.
Zaplevelení trávovitými plevely závisí i na délce období, po kte-
ré nejsou na pozemku pěstovány trávy po sobě. Vyhláška je 
v tomto směru docela benevolentní a ukládá minimálně dvou-
leté období, kdy na pozemku nejsou pěstovány žádné trávy 
(obilniny v tomto směru nejsou považovány za trávy). Dvouleté 
období je postačující, pokud na pozemek vyséváme stejný druh 
a stejnou odrůdu. V případě výsevu jiného druhu je potřeba 
podstatně delší období, minimálně 5–6 let. Pokud pěstitel pěs-
tuje více druhů trav, doporučuji vyčlenit pozemky, na kterých 
jsou pěstovány jílky, a na těchto pozemcích pěstovat z trav pou-
ze jílky. Stejně tak postupovat u srhy laločnaté. Obecně neza-
řazovat na stejné pozemky trávy, které mají podobná semena 
(např. jílky x kostřavy).
K metodám nepřímé ochrany patří rovněž precizní příprava 
půdy, volba meziřádkové vzdálenosti, výše výsevku a hloubky 
setí. Dobře zapojený porost je podstatně lépe schopný konku-
rovat plevelům. Na pozemcích s nebezpečím výskytu jiných 
trávovitých plevelů volíme proto užší řádky a vyšší výsevek. 
Důležité je rovněž dodržovat další agrotechnická opatření, jako 
je hnojení, osekávání porostů apod. Nicméně tato opatření jsou 
účinnější v ochraně vůči dvouděložným plevelům. 
Nutno je ovšem také dbát na důkladné vyhrabávání a odstraňo-
vání posklizňových zbytků, ať už krycí plodiny či po semenné 
seči trávy. Stejně tak i po otavoseči a po posledním osečení po-
rostu před zimou. Neodklizené zbytky hmoty mohou způsobit 
vyležení a odumření porostu trav a jejich místo pak zaujíma-
jí plevelné druhy, například lipnice roční. Důkladné osečení, 
vyhrabání a odvoz hmoty je nutno provést také před aplikací 
půdních herbicidů na bázi pendimethalinu (viz přímá ochrana).

Přímá ochrana
Přímá ochrana porostů trav na semeno vůči trávovitým pleve-
lům nám neposkytuje mnoho možností. Mechanické ošetřová-
ní semenářských porostů trav je důležitou součástí integrované 
ochrany trav, ale vůči trávovitým plevelům je prakticky ne-
účinné. Pro regulaci zaplevelení travami s nadzemními výběžky 
(psineček výběžkatý, lipnice obecná) je možno provádět vláče-
ním hřebovými branami. Toto opatření by se dalo použít jen při 
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v jarním období. Nicméně jarní aplikace pendimethalinu se pro-
vádí zpravidla jen ve šlechtitelských školkách a u vyšších stupňů 
množení (SE 1, SE 2).
Využití dalších herbicidů s graminicidním účinkem má již vý-
razné druhové omezení. V kontraktech smluvního množení 
trav pro zahraničí bývá často limitován výskyt ovsa hluchého 
nulovým výskytem. Proti tomuto pleveli lze aplikovat v jílcích 
a kostřavě červené herbicidy na bázi fenoxaprop-P-ethylu (Puma 
Extra, Duke). Tyto herbicidy se aplikují postemergentně ve fázi 
odnožování až 2 kolénka trav. Kromě ovsa hluchého hubí i je-
žatku kuří nohu, chundelku metlici, psárku polní, béry a pro-
sovité trávy. Neúčinkuje na sveřepy, pýr a plevelné lipnice. 
V případě stresových podmínek (jarní mrazíky apod.) však hrozí 
nebezpečí poškození i u porostu pěstovaných trav.
V lipnici luční a srze laločnaté je do konce dubna 2020 povo-
leno spotřebování zásob přípravku Husar. Tento přípravek hubí 
plevelné lipnice, chundelku metlici, oves hluchý a některé jed-
noleté trávy. Lze ho využít i pro hubení jílků v daných travách 
nebo v pšenici ozimé, následující po jílcích.

Název účinné látky Název herbicidu Dávka na ha Registrace do jednotlivých druhů

Fenoxaprop-P-ethyl
Duke 0,8–1 l

jílky, kostřava červená
Puma Extra 0,8–1 l

Florasulam + Difl ufenican Fragma Delta 0,1 všechny druhy

Chlorsulfuron Glean 75 WG 10-20 g kostřava červená, srha laločnatá, ovsík vyvýšený, trojštět žutavý

Iodosulfuron-methyl Husar*) 200 g lipnice luční, srha laločnatá

Mesotrione Callisto 480 SC 0,3 l bojínek luční, festulolium

Pendimethalin

Pendifi n 400 SC 3,3–4,1 l

jílky, bojínek luční, kostřava luční, kostřava červená, metlice trsnatá, ovsík 
vyvýšený, lipnice luční, poháňka hřebenitá, psárka luční, psineček tenký, srha 
laločnatá, trojštět žlutavý

Sharpen 33 EC 4–5 l

Sharpen 40 SC 3,3–4,1 l

Stomp 330 E 4–5 l

Stomp 400 SC 3,3–4,1 l

Propoxycarbazone Attribut SG 70 30 g kostřava červená, k. luční, bojínek luční

Quizalofop-methyl
Targa 10 EC 0,5 l

kostřava červená
Gramin 1 l

*) registrace ukončena, možno spotřebovat do 30. 4. 2020

Herbicid Dávka
na ha"

chundelka 
metlice ježatka lipnice roční oves hluchý psárka polní sveřepy pýr plazivý

Attribut SG 30 g ** ** * * ** ** **

Callisto 480 SC 0,3 l **

Fragma Delta 0,1 l * *

Glean 75 WG 20 g ** ** * *

Husar 200 g *** ** *** *

Puma Extra 1 l *** *** *** ***

Stomp 400 SC 4,1 l *** ** *** **

Targa 10 EC 0,5 l *** *** ** *** *** *** **

****vynikající účinnost
*** dobrá účinnost
**nižší účinnost (např. omezení metání)
*slabá účinnost

Tab. 2 Účinnost vybraných herbicidů na trávovité plevele

Metání pýru plazivého lze v kostřavě červené, kostřavě luční 
a bojínku omezit aplikací propoxycarbazone (Attribut SG 70) 
v dávce 30 g na ha. Přípravek v dané dávce (poloviční ve srov-
nání s registrací do obilnin) omezuje zaplevelení i chundelkou 
metlicí, psárkou polní a sveřepy. Slabě účinkuje i na ježatku, 
lipnici roční a oves hluchý. V pokusech na VST Zubří bylo 
ověřeno použití Attributu SG 70 (30 g/ha) i v jílku vytrvalém, 
ale zatím není v tomto druhu přípravek registrován. Pouze 
v kostřavě červené lze omezit metání pýru aplikací quizalo-
fop-methylu (Targa 10 EC, Gramin). Daný herbicid hubí nebo 
omezuje většinu trávovitých plevelů. Do kostřavy červené je 
povolen pouze v poloviční dávce ve srovnání s registracemi 
do jiných plodin.
Další herbicidy mají na trávovité plevele pouze malou účin-
nost, nebo výrazné druhové omezení. Např. chlorsulfuron 
(Glean 75 WG), který potlačuje chundelku, ježatku a omeze-
ně i plevelné lipnice je povolen pouze do čtyř travních druhů 
(Tab. 1). Podobně přípravek Callisto 480 SC (mesotrione) má 
z trávovitých plevelů pouze účinnost na ježatku kuří nohu a je 

Tab. 1 Přehled herbicidů s graminicidním účinkem registrovaných do trav na semeno, včetně menšinového použití (k 30. 9. 2019)
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povolen pouze do bojínku lučního a festulolií. Nedávno povo-
lený herbicid Fragma Delta (forasulam + difl ufenican) je účin-
ný zejména na dvouděložné plevele, nicméně slabou účinnost 
vykazuje i na plevelné lipnice a chundelku. Tento přípravek 
má příznivé ekotoxikologické parametry a je povolen do všech 
travních druhů. 
Při aplikaci herbicidů je však nutno postupovat velice obezřet-
ně a dodržovat všechny zásady a postupy pro bezpečnou apli-
kaci. Před aplikací herbicidů je rovněž nutno vždy ověřit, zda 
je vybraný herbicid do daného druhu trav povolen, resp. zda 
vyhovují i jeho ekotoxikologické vlastnosti aplikaci na daném 
pozemku.
Přehled použitelných herbicidů s graminicidním účinkem 
do trav je uveden v tabulce 1. Deklarovaná účinnost daných 
herbicidů je uvedena v tabulce 2.

Závěr
Jak vyplývá z monitoringu výskytu plevelů v porostech trav 
na semeno a z rozborů přírodního osiva, trávovité plevele jsou 
v současnosti největším problémem v oblasti ochrany trav na se-
meno vůči plevelům. Možnosti přímé herbicidní ochrany jsou 
velmi omezené a není předpoklad, že by se v budoucnosti si-
tuace výrazně zlepšila. Proto je třeba důsledně využívat všech 
metod přímé i nepřímé ochrany vůči zaplevelení plevelnými 

i kulturními druhy trav, zejména v předplodinách, tak aby se 
zaplevelení travami snížilo na co nejnižší úroveň.

Poděkování
Příspěvek vznikl díky podpoře MZe na Dlouhodobý koncepční 
rozvoj výzkumné organizace (MZE RO-1819) a podpoře seme-
nářských fi rem sdružených v SPTJS.
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Spolek pěstitelů travních a jetelových 
semen v proměnách času

doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc.

sptjs@tiscali.cz

Vznik, obnovení i činnost Sdružení pěstitelů travních a jetelových 
semen jsou nerozlučně spjaty s Výzkumnou stanicí travinářskou 
v Rožnově p. Radhoštěm (později v Zubří). Zásluhou rožnovské-
ho pracoviště se za krátkou dobu rozšířilo pěstování travních se-
men především na Valašsku natolik, že již v r. 1929 bylo možno 
vyvézt větší množství do ciziny. Velkým problémem se však uká-
zalo dobré zpeněžení tohoto produktu. Domácí výkupní ceny ne-
byly pevně stanoveny a řídily se poptávkou na světových trzích. 
Při přepočtu na naše poměry byly mnohdy velmi nízké, a tedy 
nerentabilní. Se stoupajícím počtem pěstitelů a množstvím trav-
ních a jetelových semen se stala otázka jejich dobrého fi nančního 
zhodnocení velmi důležitou. Proto vedení rožnovské stanice vy-
pracovalo v r. 1930 návrh na ustavení „Sdružení množitelů trav-
ních semen“. Tento návrh byl realizován o rok později ustavením 
této organizace. Vedení bylo sestaveno z řad vynikajících pěstite-
lů. Prvním předsedou se stal Ludvík Dobeš z Krásna nad Bečvou.
Činnost tohoto sdružení byla založena na sice dobrovolné, ale 
tuhé kázni svých členů. Každý pěstitel, který byl Výzkumnou sta-
nicí travinářskou za pěstitele přijat, se musel stát členem Sdru-
žení. Organizaci řídil volený výbor, ale rozhodující slovo měla 
vždy Výzkumná stanice. Každý pěstitel musel množit jen osivo 
dodané stanicí a zpeněžovat je prostřednictvím Sdružení. Všichni 
členové měli své „karty“ a za dodanou sklizeň dostávali fi nanční 
zálohu. Teprve po vyčištění a prodeji všech semen byla zpraco-
vána konečná bilance, stanoveny průměrné ceny a výše režie. 
Poté bylo osivo pěstitelům propláceno. S ohledem na domácí 
potřebu a vývozní možnosti Sdružení stanovilo i pěstební výmě-

ru jednotlivých druhů. Dodávalo jednotlivé druhy i jejich směsi 
nejen vlastním množitelům, ale i ostatním zájemcům z celé re-
publiky. Ing. Dr. Ladislav Brada, jeden z tvůrců návrhu stanov 
Sdružení konstatoval, že „Celý systém organizace pěstování trav-
ních semen i jejich fi nančního zhodnocení byl pro pěstitele velmi 
výhodný a spravedlivý a dokonce neměl v tehdejším Českoslo-
vensku obdoby“.
Argument, že tato organizace sdružovala v roce 1948 celkem 
4 149 členů, kteří množili trávy na více jak 5 000 hektarech, ne-
zabránil ani delimitaci rožnovského pícninářského pracoviště ani 
likvidaci Sdružení množitelů travních semen.
Po téměř 20 letech, v roce 1967, došlo k pokusu o obnovení Sdru-
žení pěstitelů travních semen v Rožnově pod Radhoštěm v čele 
s Ing. Josefem Andrýsem. Hlavní ideou v nových a zcela nesrov-
natelných podmínkách, bylo využít dobrých zkušeností s pěsto-
váním travních semen. Výhledově pak zásobovat praxi směsmi 
trav a jetelů šitými na míru. Po roce činnosti pak tato organizace 
„splynula“ s Oblastní čistící stanicí travních semen v Rožnově 
pod Radhoštěm.
Ke znovuobnovení činnosti Sdružení došlo z iniciativy pracov-
níků Výzkumné stanice travinářské v roce 1990. Jednalo se však 
o zájmové sdružení bez právní subjektivity ustavené v rámci Ose-
vy, semenářského podniku Olomouc. Snižování rentability pěsto-
vání travních semen v následujících letech vyvolalo prudké sní-
žení počtu členů. Proto valná hromada Sdružení v roce 1993 se 
usnesla na ustavení samostatné organizace s právní subjektivitou. 
Výkonným ředitelem obnoveného Sdružení pěstitelů travních 
a jetelových semen se stal Rudolf Simper, předsedou správní 
rady Ing. Jan Macháč. V r. 2000 byl jmenován výkonným ředi-
telem Ing. Jan Macháč a předsedou správní rady Ing. Bohumír 
Cagaš, CSc. v roce 2012 byla zvolena Ing. Blanka Pivoňková 
předsedkyní správní rady a doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. jme-
nován výkonným ředitelem. Roku 2019 bylo Sdružení v soula-

Vzrůstající počet množitelů travních semen a jejich produkce – dobový plakát

Seminář pořádaný Sdružením pěstitelů travních a jetelových semen v Zubří
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du s platným občanským zákoníkem transformováno na Spolek 
pěstitelů travních a jetelových semen. V současnosti má spolek 
38 členů (15 obchodních organizací a 23 pěstitelů). Jeho členové 
pěstovali v r. 2018 trávy na semeno na téměř 8 000 ha, jetelovi-
ny na více jak 9 500 ha, vyprodukovali skoro 6 tisíc tun semen 
trav a přes 4 000 tun semen jetelovin. Tyto hodnoty reprezentují 
70–80 % veškeré aktivity na tomto úseku v České republice.
Náplň činnosti současného Spolku se v důsledku hlubokých 
změn v českém zemědělství (především po roce 1948 a následně 
1989) zásadně liší od činnosti v době předválečné, kde množení, 
prodej i export byly v rukou jedné organizace. Jde o komoditní 
svaz, který by měl především odborně pomoci rozvoji travního 
a jetelového semenářství u nás. Současnou činnost Spolku (SPTJS) 
lze vidět ve čtyřech oblastech: organizační, poradenské a vzdělá-
vací, výzkumné a informační. 
Činnost organizační: SPTJS ve spolupráci s Českomoravskou 
šlechtitelskou a semenářskou asociací připomínkuje různá legis-
lativní opatření Ministerstva zemědělství, která se týkají trav a je-
telovin, reaguje na omezení použití pesticidů a jiných přípravků 
a také se podílí na vypracování či změně dotačních titulů.
Činnost poradenská a vzdělávací: SPTJS zajišťuje na základě 
smluv s DLF Seeds, Výzkumnou stanicí travinářskou a Výzkum-
ným ústavem pícninářským terénní poradenství (včetně jiných 
forem) u svých členů. Pořádá každoročně odborný seminář, polní 
dny a zajišťuje přednášky s problematikou semenářství pícnin.

Činnost výzkumná: SPTJS realizuje od roku 2005 na praco-
vištích svých členů (VST a VÚP) výzkumné projekty, které 
řeší naléhavé problémy v semenářství pícnin. Jedná se o je-
diné projekty tohoto druhu zajišťované v ČR. Projekty byly 
v údobí 2005–2020 fi nančně zajištěny semenářskými orga-
nizacemi – členy SPTJS. V těchto letech byly realizovány ná-
sledující výzkumné úkoly: „Testování selektivity a účinnosti 
vybraných pesticidů v travách na semeno“ (2005–2008), 
„Intenzivní výroba travních semen v ČR“ (2009–2012), 
„Inovace postupů ochrany trávosemenných porostů (2013–
2016)“ a „Inovace agrotechnických postupů a ochrany se-
menářských porostů trav a jetelovin“ (2017–2020). Jejich 
výsledkem je především registrace nových vhodných pesti-
cidů a dalších přípravků, bez kterých se výrobní praxe neo-
bejde. SPTJS organizuje rovněž, na přání svých členů, polní 
testy pro Seznam doporučených odrůd trav a jetelovin.
Činnost informační: SPTJS vydává od roku 1994 Pícninářské 
listy. Ty v současné době vycházejí jako ročenka, shrnující 
každoročně podstatné dění v současném českém pícninář-
ství. Jde o jediný monotematický tisk v této oblasti u nás. 
Na svých webových stránkách informuje o českých publika-
cích a dále přináší i odborné informace ze zahraničí.
Tato veškerá činnost směřuje k jednomu cíli: trávy a jetele 
nesmí zmizet i v budoucnu z našich polí a zemědělské kra-
jiny vůbec.

INZERCE



Genetické zdroje jetelovin, travin 
a ostatních pícnin v České republice

Ochrana biodiverzity v ČR spadá pod Ministerstvo životního 
prostředí (MŽP) a Ministerstvo zemědělství (MZe). Genetické 
zdroje rostlin představují hospodářsky a politicky význam-
nou složku majetku každého státu a je povinností státu si 
svoje genetické zdroje chránit. Proto v roce 1993 ustanovilo 
MZe „Národní program konzervace a využívání genetických 
zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro vý-
živu a zemědělství“ za účelem zabezpečení trvalého ucho-
vání, dostupnosti a setrvalého využívání genetických zdrojů 
významných pro výživu a zemědělství, které se nacházejí 
na území České republiky. Tato činnost je v České republice 
legislativně ošetřena zákonem č. 148/2003 Sb. a prováděcí 
vyhláškou k zákonu č. 458/2003 Sb. Na základě této legisla-
tivy probíhá v ČR již 27 roků „Národní program konzervace 
a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity“, 
jehož koordinátorem je Výzkumný ústav rostlinné výroby, 
v.v.i. Praha – Ruzyně a podílí se na něm 15 výzkumných 
pracovišť – tzv. kurátorů kolekcí.
Skupina pícních plodin je součástí dvou velmi obsáhlých 
kolekcí. Kolekce „Jeteloviny a ostatní pícniny“ je spravová-
na Výzkumným ústavem pícninářským, spol. s r.o., Troub-
sko a Kolekce „Traviny“ je řešena pracovištěm OSEVA PRO 
s.r.o., o.z. Výzkumná stanice travinářská Rožnov – Zubří.

K cílům Národního programu patří zejména:
1. Shromažďování genetických zdrojů. Na kurátorských pra-

covištích jsou shromažďovány především nově vyšlechtěné 
domácí a zahraniční odrůdy získané přímo od majitelů, dále 
plané původy a ekotypy získané formou individuálních nebo 
společných sběrů na přirozených stanovištích jak v tuzem-
sku, tak i v zahraničí.

2. Hodnocení a popis výnosových, morfologických a kvalita-
tivních charakteristik. Získané vzorky zájmových druhů jsou 
zkoušeny a hodnoceny v polních podmínkách. Hodnocení 
probíhá podle plodinově specializovaných metodik a pro 
každou skupinu plodin jsou využívány specifi cké klasifi ká-
tory, např. pro rody Medicago, Trifolium, klasifi kátor čeledi
Poaceae apod. V polních podmínkách se provádí hodnoce-
ní morfologických znaků (výška rostliny, počet lodyh, počet 
květů atd.), biologických znaků (rychlost obrůstání, začátek 
kvetení, odolnost proti vyzimování atd.) a hospodářských 
znaků (např. výnos semen, výnos zelené biomasy, výnos 
sena). Kvalitativní znaky (např. klíčivost semen, hmotnost ti-
síce semen) jsou zjišťovány v laboratorních podmínkách.

3. Uchovávání genetických zdrojů. Semenné vzorky generativ-
ně množených druhů jsou dlouhodobě uchovávány v cen-
trální Genové bance pro Českou republiku ve VÚRV v.v.i. 
v Praze – Ruzyni, kde jsou skladovány ve dvou kolekcích. 
V aktivní kolekci jsou uchovávány všechny vzorky semen 
a v základní kolekci, kde jsou uchovávány semenné vzorky, 
které slouží jako dlouhodobá rezerva pro budoucnost. Vzor-
ky semen jsou skladovány při teplotě -18 °C v obou kolek-
cích. Pro případ nepředvídatelných okolností nebo katastrof 
je na základě dvoustranné dohody ve VÚRV v Piešťanech 
založena bezpečnostní duplikace. Do této kolekce jsou zahr-
novány nejcennější vzorky zemědělských plodin ČR jako na-
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příklad staré krajové odrůdy, materiály ohrožené vymizením, 
originální genetické linie apod. Od roku 2015 ukládá ČR své 
nejcennější genetické zdroje do Global Seed Vault, což je ce-
losvětová semenná banka na Špicberkách, která je v provozu 
od roku 2008. Poloha této celosvětové banky byla vybrána 
zcela záměrně s ohledem na odlehlost od okolního světa. 
To zajišťuje jistou míru bezpečnosti před jejím poškozením 
či dokonce zničením. Celý komplex je zapuštěn do hloubky 
120 m uvnitř hory. Je zde zajišťována stálá teplota -18 °C. 
I v případě technického selhání chlazení je zaručeno udržení 
teploty pod bodem mrazu díky věčně zmrzlé půdě zvenčí. 
Maximální kapacita je 2,25 miliardy semenných vzorků. 
Tato banka je vybudována jako záloha pro jednotlivé genové 
banky, neboť velká část velmi důležitých a cenných gene-
tických zdrojů se nachází v bankách politicky nestabilních 
zemí. Uložení národních vzorků v této globální genobance 
je bezplatné. Jde o službu národním kolekcím, kterou hradí 
norská vláda a nadace Global Crop Diversity Trust. Jedinečné 
české genetické zdroje jsou také součástí projektu virtuální 
evropské genové banky AEGIS, který byl vytvořen za účelem 
racionalizace současného systému ochrany a udržitelného 
využívání genetických zdrojů v Evropě. U těchto položek je 
garantována jejich originalita, dohodnuté standardy kvality 
a jsou volně dostupné v souladu s podmínkami stanovenými 
v Mezinárodní smlouvě o rostlinných genetických zdrojích 
pro potraviny a zemědělství.

4. Evidence dat. Evidence české kolekce genetických zdrojů je 
vedena v databázi „GRIN Czech“. Tato databáze zahrnuje 
tři informační okruhy o genetickém zdroji. Jsou to pasportní 
data (základní informace o genetickém zdroji), popisná data 
(popisy genetických zdrojů na základě morfologických, feno-
logických, biologických a hospodářských znaků dle klasifi ká-
torů) a skladová dokumentace genové banky. Tato evidence 
je centrální a pro zájemce a uživatele jsou pasportní a popis-
ná data přístupná na webové stránce https://grinczech.vurv.
cz/gringlobal/search.aspx. Data o genetických zdrojích jsou 
z národního informačního systému pravidelně předávána 
do Evropského katalogu genetických zdrojů rostlin EURIS-
CO, který je od roku 2014 spravován IPK Gatersleben v Ně-
mecku (http://eurisco.ipk-gatersleben.de). Data z EURISCO 
jsou následně reportována do globálního on-line portálu 
genetických zdrojů GENESYS (https://www.genesys-pgr.org/
welcome), který uživatelům aktuálně umožňuje vyhledávat 
z více než 4 mil. genetických zdrojů lokalizovaných ve více 
než 450 institucích po celém světě.

5. Regenerace položek. Součástí uchovávání genetických zdro-
jů je také jejich regenerace. Regenerovány jsou položky, 
u nichž dojde během skladování ke snížení klíčivosti, nebo 
položky s malým množstvím semen ve vzorku. Regenerace 
zájmových druhů je z hlediska časového, fi nančního a tech-
nického velmi náročná. Provádí se buď v prostorové, nebo 
technické izolaci. Při prostorové izolaci je důležité zabez-
pečit izolační vzdálenosti, aby se zabránilo zkřížení rostlin 
s planě rostoucími druhy. U hmyzosnubných a větrosnub-
ných rostlin, kterými bobovité druhy a traviny jsou, je tento 
problém velice těžko zvládnutelný. Z tohoto důvodu je jistěj-
ší zaizolování regenerovaných položek izolačními klecemi, 
pokud jde o hmyzosnubné plodiny tak i s přísunem opylo-
vačů v době kvetení. Nevýhodou této metody je fi nanční ná-
ročnost, výhodou pak je možnost regenerování více položek 
na malé ploše.

Kolekce Výzkumného ústavu pícninářského, spol. s r.o., Troub-
sko zahrnuje celkem 246 rostlinných druhů, obsahuje bobovité 
pícniny, pícniny jiných čeledí (např. rod svazenka, krmný sléz 
a další) a některé další bobovité druhy. Vedle těchto druhů je 
ústav držitelem části kolekce hrachorů a vikví, kolekce rodu 
světlice a části kolekce druhů květnatých luk. Jedná se o druhy 
jednoleté, víceleté i vytrvalé. V současné době je v celé řádné 
kolekci zařazeno 2 488 položek se semennými vzorky. Popsá-
no je nyní 1 508 položek. Mezi nejrozsáhlejší kolekce patří 
skupina „Vojtěška setá“ (Medicago sativa), která zahrnuje 578 
položek, „Jetel luční“ (Trifolium pratense) 393 položek, „Jetel 
plazivý“ (Trifolium repens) 287 položek a „Jetele ostatní“ (je-
tel alexandrijský, jetel nachový, jetel zvrácený, jetel prostřední, 
jetel horský, jetel panonský aj.) 255 položek (Graf 1). V kolek-
ci těchto druhů jsou zastoupeny krajové odrůdy, staré i nově 
vyšlechtěné odrůdy z tuzemska i ze zahraničí, některá domácí 
i zahraniční novošlechtění a dále plané formy získané na sběro-
vých expedicích, jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.
Práce s genetickými zdroji, která na pracovišti probíhá konti-
nuálně od padesátých let minulého století, vyústila do vydání 
mnoha publikací jak pro odbornou, tak laickou veřejnost. Od-

Pohled do zákulisí genové banky ve VÚRV v Praze – Ruzyni

Světové uložiště semen, Špicberky (zdroj: https://foodtank.com/

news/2019/07/15-crops-secured-in-the-svalbard-global-seed-vault/)
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kazy na všechny publikace je možné najít na webových strán-
kách VÚP: https://www.vupt.cz/ .
Kolekce Výzkumné stanice travinářské Rožnov – Zubří je tvo-
řena přibližně 185 druhy, poddruhy, mezidruhovými a mezi-
rodovými hybridy travin. Převažují zástupci čeledi lipnicovité 
(Poaceae). V kolekci jsou dále zastoupeny rostliny z jiných 
čeledí, které jsou travám podobné, ale nejsou to pravé trávy. 
Označují se jako tzv. graminoidy. Jedná se o čeledi šáchorovité 
(Cyperaceae), sítinovité (Juncaceae), orobincovité (Typhaceae) 
a zevarovité (Sparganiaceae). Pro kolekci travin je specifi cké, 
že přibližně 7 % dostupných genetických zdrojů je udržováno 
pouze vegetativně v ex situ polní genové bance v Zubří. Jedná se 
o druhy, u nichž je generativní množení v našich podnebných 
podmínkách vyloučeno, případně není z hlediska zachování 
požadovaných vlastností žádoucí (okrasné druhy trav). V kolek-
ci travin jsou uchovávány genetické zdroje určené pro pícní, 
trávníkové a okrasné využití. Odrůdy a šlechtitelské materiály 
tvoří dvě třetiny celé kolekce. Zbývající jedna třetina kolekce je 

tvořena položkami planého původu získanými z individuálních 
sběrů nebo společných sběrových expedic v ČR a zahraničí. 
V současnosti je v kolekci travin zastoupeno 2 585 dostupných 
položek genetických zdrojů, z nichž 1 846 položek (71,4 %) má 
veřejně dostupná popisná data. Nejvýznamněji jsou v kolekci 
zastoupeny rody jílek (Lolium sp.) – 702 dostupných položek 
(27 % z celé kolekce), rod kostřava (Festuca sp.) – 536 položek 
(21 %) a rod lipnice (Poa sp.) s 286 položkami (11 %). Aktuální 
složení kolekce travin je znázorněno v grafu 2.
Shromážděné genetické zdroje jsou využívány:
 Ve šlechtitelských programech
 Při řešení vědeckých a výzkumných projektů
 Ve vzdělávacích a výukových programech
 Při propagačních akcích pro odbornou a laickou veřejnost
 Při tvorbě druhové bohatých směsí
 Při repatriaci na původní lokality v případě vzácných a ohro-

žených druhů
Genetické zdroje jsou poskytovány pouze pro nekomerční 
využití na principu volné dostupnosti a bezplatnosti v soula-
du s podmínkami Mezinárodní smlouvy o genetických zdro-
jích rostlin pro výživu a zemědělství – International Treaty on 
Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA), 
jejíž součástí je Standardní mezinárodní dohoda o rostlinných 
genetických zdrojích – Standard Material Transfer Agreement 
(SMTA). V současnosti jsou vzorky shromážděných genetic-
kých zdrojů poskytovány převážně pracovištěm Genové banky 
VÚRV, v.v.i. v Praze a v menší míře vzorky zájemcům poskytují 
obě řešitelská pracoviště VÚP Troubsko a VST Zubří.

Poděkování
Příspěvek byl zpracován v rámci řešení projektu "Národní pro-
gram konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a ag-
robiodiversity", Jeteloviny a ostatní pícniny, VÚP Troubsko 
51834/2017-MZE-17253/6.2.2., Traviny, OSEVA PRO s.r.o., 
VST Zubří 51834/2017-MZE-17253/6.2.6 a z prostředků DKR-
VO, číslo REG. Č. MZE-RO1719 a MZE-RO1818, fi nancované-
ho Ministerstvem zemědělství.

Kolekce genetických zdrojů trav pro pícní využití

Graf 1 Současný stav kolekce „Jeteloviny a ostatní pícniny“ spravovaných 

VÚP Troubsko (počet položek)

Graf 2 Současný stav kolekce „Traviny“ spravovaných VST Zubří (počet položek)





Nedílnou součástí kulturní krajiny České republiky jsou trvalé 
travní porosty. Pro rostliny tvořící travní porosty je limitujícím 
stresujícím faktorem nedostatek vody. Důvodem je její rychlý 
koloběh a relativně malá zásoba v rostlinách. Stres způsobený 
suchem je významný limitující faktor růstu i ostatních fyziolo-
gických procesů, na které rostliny reagují různými růstovými 
a metabolickými změnami. Již mírný stres suchem vyvolává 
řadu fyziologických reakcí: poruchy syntetických procesů, 
struktur proteinů a aktivity enzymů, ovlivnění růstu listů i koře-
nů, změnu hladiny fytohormonů, změnu osmotického poten-
ciálu vody v rostlině, změnu v otevírání průduchů a výměny 
plynů či vodní páry. Klesá také příjem oxidu uhličitého.
Omezit nebezpečí vodního stresu rostlin lze různými agrotech-
nickými opatřeními na základě znalostí fyziologické reakce 
rostlin, mj. také správnou volbou pěstovaných druhů a odrůd, 
závlahami nebo využitím speciálních přípravků na přírodní či 
syntetické bázi, které mohou při vhodném dávkování kladně 
ovlivňovat půdní vlastnosti a optimalizovat vodní režim rost-
lin. Příkladem těchto látek jsou hydroabsorbenty, které mohou 
být ve formě přírodních polymerů na bázi škrobu, polosynte-
tické nebo syntetické polymery. Podle některých vědeckých 
studií mohou hydroabsorbenty hrát důležitou roli při klíčení 
rostlin, ale ovlivňují také transpiraci rostlin díky zvýšené do-

stupnosti vody, zajišťují dostupnost vody pro mikroorganismy 
fi xující dusík a mají vliv na produkci čerstvé i suché bioma-
sy rostlin. Vedle možnosti aplikovat tyto látky přímo do půdy 
byly vyvinuty technologie úpravy osiv obalováním, u kterých 
jsou hydroabsorbenty přítomny v obalových vrstvách semen 
s cílem zlepšování podmínek pro vzcházení nově zakláda-
ných porostů v podmínkách nepravidelného zásobení vodou. 
Dalšími výhodami obalování semen je snadnější manipulace 
s osivem a zejména jednodušší výsev. Nevýhodou obalených 
semen je, že mohou skrývat semena jiných druhů nebo nečis-
toty v osivu, ale hlavní nevýhodou je výrazné zvýšení velikosti 
a hmotnosti semen, které v našem případě v závislosti na trav-
ním druhu a velikosti semen bylo 2,2–2,7násobné.
Cílem práce bylo vyhodnotit vliv obalení semen trav techno-
logií WASP (Water Absorbing Seed Process) na laboratorní klí-
čivost a počáteční vývoj rostlin v polních podmínkách. Obal 
semen je tvořen několika vrstvami, které obsahují živiny, hu-
minové kyseliny, biostimulátory aj. a především hydroabsor-
bent, zajišťující semeni stálou vlhkost.

Metodika pokusu
Ověřováno bylo osivo pěti druhů kulturních trav (Tab. 1), 
které bylo na počátku roku 2017 odesláno k obalení techno-
logií WASP do specializované fi rmy Feldsaaten Freudenber-
ger v Německu. Po obalení byly provedeny testy semenářské 
hodnoty obaleného i neošetřeného osiva (HTS, klíčivost). 

Zkušenosti s použitím travního osiva 
obaleného technologií WASP

Ing. Martin Lošák

OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., pracoviště Zubří

losak@oseva.cz

Laboratorní 

hodnocení 

klíčivosti
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Testy HTS byly provedeny ve 3 opakováních a testy klíči-
vosti byly provedeny v 10 opakováních (50 semen/1 test). 
Testy klíčivosti neošetřeného i obaleného osiva se opakovaly 
vždy před vegetačním obdobím také v letech 2018 a 2019, 
přičemž osivo bylo po celou dobu uloženo standardně v ne-
klimatizovaném skladu osiv.
Maloparcelní polní pokusy byly založeny v roce 2019 
ve dvou termínech: 16. dubna (jarní varianta výsevu) 
a 19. září (podzimní varianta výsevu). Pokusy se nacházejí 
v katastru Zubří (49°27’57”N, 18°04’51”E, nadmořská výš-
ka 345 m, srážkový normál 865 mm, průměrná roční teplo-
ta vzduchu 7,5 °C) a jejich pokusné uspořádání je ve třech 
znáhodněných opakováních. Výsev byl proveden pomocí 
přesného bezezbytkového secího stroje Hege-80. Po vzejití 
porostů byl proveden odběr rostlin, a to po 71 dnech od vý-
sevu (jarní výsev) resp. po 67 dnech od výsevu (podzimní vý-
sev). V každém opakování bylo odebráno náhodně 15 rostlin. 
Rostliny byly odebrány včetně kořenového systému a násled-
ně v polní laboratoři na jemném sítku promývány pod tekoucí 
vodou pro odstranění zbytků půdy a nečistot. U každé rostli-
ny byla změřena délka nadzemní i kořenové části a spočten 
počet vytvořených odnoží. Poté byla oddělena kořenová část 
od nadzemní části a na laboratorním přístroji Kern DLB byla 
po usušení při 105 °C stanovena hmotnost suché biomasy 
kořenů a nadzemních částí. Hmotnost suché kořenové a nad-
zemní biomasy byla vzhledem k velmi nízkým hodnotám 
stanovována jako suma hmotností 15 rostlin. Jako doplňko-
vý ukazatel byl hodnocen poměr mezi kořenovou a nad-
zemní biomasou, označovaný jako „root/shoot ratio“ (R/S). 

Meteorologickou charakteristiku uvádíme za období od ledna 
do listopadu 2019 (Graf 1). Kumulativní úhrn srážek od výse-
vu v jarním období do termínu odběru rostlin byl 241,4 mm 
a při výsevu v podzimním termínu 90,7 mm. Dosažené vý-
sledky laboratorní klíčivosti, délky nadzemní i kořenové části 
rostlin, počtu vytvořených odnoží a hmotnosti suché kořeno-
vé i nadzemní biomasy byly statisticky vyhodnoceny v pro-

Druh
Odrůda

Varianta ošetření 
osiva

Rok sklizně/ rok 
zkoušky

Klíčivost
(%)

2017 2018 2019 změna 2017–2019

Festuca pratensis
neošetřené

88*)
90 98 93 3

kostřava luční 2015/2016

Rožnovská obalené 94 98 94 0

Festuca rubra
neošetřené

87*)
92 87 83 −9

kostřava červená 2016/2016

Zulu obalené 79 81 69 −10

Lolium perenne
neošetřené

98*)
96 98 98 2

jílek vytrvalý 2016/2016

Ahoj obalené 96 99 96 0

Phleum pratense
neošetřené

91*)
96 97 97 1

bojínek luční 2015/2016

Levočský obalené 96 92 92 −4

Poa pratensis
neošetřené

85*)
79 95 85 6

lipnice luční 2014/2015

Lipoa obalené 84 94 83 −1

Průměr – neošetřené 90,7c 95,2a 91,2bc 0,6

Průměr – obalené 90,0c 92,8b 86,6d −3,0

*) klíčivost podle uznávacího listu množitelského porostu
abcd – písmenné indexy znázorňují statisticky průkazné rozdíly (Tukey HSD test; α = 0,05)

Tab. 1 Klíčivost (%) neošetřeného osiva (včetně uznaného) a osiva obaleného technologií WASP pěti travních druhů v letech 2017–2019

Zpracování vzorků nadzemní a kořenové biomasy
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gramu Statistica CZ 12. Vzhledem k jednoletému charakteru 
získaných dat nebyl jako pokusný faktor vyhodnocován vliv 
termínu výsevu (s výjimkou poměru R/S) a výsledky získané 
z pokusů založených na jaře i na podzim byly vyhodnoceny 
jako jeden statistický soubor dat.

Hodnocení laboratorní klíčivosti
V průměru let 2017–2019 byl průkazný rozdíl v laborator-
ní klíčivosti osiva mezi variantami zjištěn pouze u kostřavy 
červené, která měla ve variantě neošetřeného osiva klíčivost 
87 % a ve variantě obaleného osiva 76 %. Obalením tedy do-
šlo ke snížení klíčivosti o 11 %, přičemž v roce 2019 tento 
rozdíl představoval 14 %. U ostatních travních druhů byly 
rozdíly klíčivostí mezi oběma variantami v tříletém průměru 
velmi malé. Jak je patrné z tabulky 1, k druhům schopným 
si udržet hodnoty klíčivosti nad 90 % více let po sklizni lze 
zařadit kostřavu luční, jílek vytrvalý a bojínek luční. Vyhod-
nocením laboratorní klíčivosti v průměru všech zkoušených 
travních druhů bylo zjištěno, že obalení osiva technologií 
WASP klíčivost spíše snižovalo – neprůkazně v roce 2017 
(snížení o 0,7 %) a průkazně v letech 2018 (2,4 %) a 2019 
(4,6 %). Z dosažených výsledků je zřejmé, že tento způsob 
ošetření travních osiv neprodlužuje ani nezvyšuje klíčivost 
osiv, což je důležité zjištění především z hlediska možné 
doby skladování takto ošetřeného osiva.

Počáteční vývoj rostlin v polních podmínkách
Rostliny vzešlé z osiva obaleného technologií WASP se v prů-
měru všech zkoušených travních druhů vyznačovaly statisticky 
průkazně větší délkou nadzemní části rostlin (rozdíl proti va-
riantě s neošetřeným osivem 8 %), větší délkou kořenové části 
(3,8 %) a větším počtem vytvořených odnoží (11,5 %). Mezi 
jednotlivými druhy trav byly zjištěny rozdíly (Tab. 2). U kost-
řavy luční byl zjištěn signifi kantní vliv obalení osiva na délku 
nadzemní i kořenové části i na počet odnoží. Nadzemní části 
rostlin vzešlých z obaleného osiva byly o 13,6 % delší, koře-
ny dosahovaly o 12 % větší délky a počet vytvořených odnoží 
byl o 33 % vyšší než u rostlin vzešlých z neošetřeného osiva. 
U kostřavy červené a lipnice luční nebyl zjištěn signifi kantní 
vliv obalení osiva na žádný z hodnocených parametrů. Rost-
liny jílku vytrvalého ve variantě obaleného osiva dosahovaly 
signifi kantně větší délky nadzemní části (v porovnání s varian-
tou neošetřeného osiva o 13,4 %) a statisticky neprůkazně větší 
délky kořenů (6,8 %) a počtu vytvořených odnoží (10,5 %). 
U bojínku lučního byl signifi kantní vliv obalení zjištěn pouze 
u délky nadzemní části rostlin, která byla proti rostlinám ve va-
riantě neošetřeného osiva o 14,6 % vyšší.
Hodnocením hmotnosti nadzemní a kořenové biomasy byl 
v průměru všech zkoušených travních druhů zjištěn signifi -
kantní vliv obalení osiva na tyto charakteristiky. Hmotnost 
nadzemní biomasy rostlin ve variantě obaleného osiva byla 
o 30 % větší než u rostlin vzešlých z osiva neošetřeného. 

Graf 1 Meteorologická charakteristika roku 2019 na stanovišti Zubří (leden–listopad) 



Hmotnost kořenové biomasy u rostlin vzešlých z obaleného 
osiva byla o 43 % větší než u rostlin z neošetřeného osiva. 
Na hmotnost vytvořené nadzemní nebo kořenové biomasy 
nemělo obalení osiva významný vliv u druhů bojínek luční, 
kostřava červená a lipnice luční (Grafy 2–3). V případě jíl-
ku vytrvalého obalení osiva statisticky neprůkazně zvýšilo 
hmotnost nadzemní biomasy o 28 % a hmotnost kořenové 
biomasy o 36 %. U kostřavy luční byl výrazný signifi kantní 
vliv obalení osiva na hmotnost nadzemní biomasy (navýšení 
o 66 %) a na hmotnost kořenové biomasy, která byla proti 
rostlinám v neošetřené variantě vyšší dokonce o 111 %.
Poměr mezi kořenovou a nadzemní biomasou se v závis-
losti na travním druhu a variantě pokusu pohyboval v roz-
pětí 0,23 až 0,48. Tyto hodnoty ukazují na výraznou převa-
hu nadzemní biomasy nad biomasou kořenovou. Nejmenší 
hodnoty poměru R/S byly zjištěny u jílku vytrvalého a bez 
výrazného rozdílu mezi variantami (neošetřené osivo 0,23, 
obalené osivo 0,24). Relativně malý rozdíl mezi oběma 
variantami byl zjištěn také u druhů bojínek luční (neoše-
třené osivo 0,25, obalené osivo 0,27) a kostřava červená 
(0,28 a 0,27). Ve variantě neošetřeného osiva u kostřavy 
luční byl poměr R/S 0,23 a ve variantě obaleného osiva 
0,30. U lipnice luční byl vyšší poměr R/S zjištěn ve varian-
tě neobaleného osiva (0,48), zatímco ve variantě obalené-
ho osiva byl poměr 0,40. Výraznější rozdíly byly zjištěny 
u některých druhů trav mezi jarním a podzimním termínem 
výsevu. Poměr R/S byl v průměru všech druhů u pokusu 
vysetého na jaře 0,25 a rostliny z pokusu vysetého na pod-
zim měly poměr 0,40. U kostřavy luční se poměr mezi 
kořenovou a nadzemní biomasou zvýšil mezi rostlinami 
z jarního a podzimního termínu výsevu v neošetřené va-
riantě z 0,17 na 0,36 a ve variantě obaleného osiva z 0,20 
na 0,58. Hmotnost kořenové biomasy u tohoto druhu se 
mezi oběma termíny výsevu téměř nezměnila, zatímco 
rostliny z podzimního termínu výsevu dosahovaly výrazně 

29

2020 PÍCNINÁŘSKÉ LISTY

Druh Varianta ošetření osiva
Hodnocený znak

Délka nadzemní části 
rostlin (mm) Délka kořenů (mm) Počet odnoží

Festuca pratensis
neošetřené 160,1b 65,3bc 2,4c

obalené 181,9a 73,0a 3,2b

Festuca rubra
neošetřené 103,2ef 61,6c 3,8ab

obalené 97,5f 61,7c 4,4a

Lolium perenne
neošetřené 146,6c 71,8ab 3,8ab

obalené 166,2b 76,7a 4,2a

Phleum pratense
neošetřené 113,4e 64,6c 1,5d

obalené 129,9d 64,2c 1,2d

Poa pratensis
neošetřené 55,2g 49,1d 1,4d

obalené 49,2g 48,7d 1,6d

Průměr – neošetřené 115,7b 62,5b 2,6b

Průměr – obalené 125,0a 64,9a 2,9a

abcdefg – písmenné indexy znázorňují statisticky průkazné rozdíly (Tukey HSD test; α = 0,05)

Tab. 2 Výsledky hodnocení délky nadzemní části rostlin, délky kořenů a počtu vytvořených odnoží travních druhů na lokalitě Zubří (průměr pokusů vyse-

tých na jaře a na podzim 2019)

Graf 2–3 Hmotnost suché nadzemní a kořenové biomasy travních druhů vysetých 

v jarním a podzimním období roku 2019 (průměrná hmotnost 15 rostlin; chybové 

úsečky představují ± střední chybu průměru)



menší produkce nadzemní biomasy. V případě lipnice luční 
došlo k výraznému navýšení poměru R/S mezi jarním a pod-
zimním termínem výsevu ve variantě neošetřeného osiva 
z 0,33 na 0,76, což bylo způsobeno nižší produkcí nadzemní 
biomasy a vyšší produkcí kořenové biomasy u rostlin z pod-
zimního výsevu, zatímco poměr R/S ve variantě obaleného 
osiva byl shodný mezi oběma termíny výsevu (0,40). Vyšší 
poměr u rostlin z podzimního termínu výsevu byl sledován 
také u druhů jílek vytrvalý a bojínek luční, ale rozdíly mezi 
oběma termíny výsevu byly menší než u lipnice luční a kost-
řavy luční a nebyly nalezeny výrazné rozdíly mezi varianta-
mi ošetření osiva. U kostřavy červené nebyly zjištěny rozdíly 
v poměru R/S mezi jarním a podzimním termínem výsevu.

Závěry

 Obalování semen technologií WASP je inovativní metoda 
ošetření osiva, která se kromě trav využívá také u dalších 
plodin (např. jeteloviny, olejniny).

 V našich pokusech obalení nemělo pozitivní vliv na labora-
torní klíčivost osiv, resp. obalení klíčivost mírně snižovalo.

 Vliv obalení na počáteční vývoj nebyl stejný u všech travních 
druhů. Prokazatelný pozitivní vliv byl zjištěn u kostřavy luč-
ní, částečně u jílku vytrvalého a okrajově u bojínku lučního. 
U kostřavy červené a lipnice luční nebylo zjištěno významné 
ovlivnění počátečního vývoje rostlin v půdně klimatických 
podmínkách Zubří.

 Na základě získaných výsledků nelze přesně kvantifi kovat, 
jak konkrétní složky v obalových vrstvách ovlivňují počáteč-
ní vývoj rostlin.

 Tato technologie bude v roce 2020 ověřována prostřednic-
tvím poloprovozního pokusu v oblasti Hodonínska a výsled-
ky výzkumu budou shrnuty v certifi kované metodice.

 V praxi bude využití obalených travních semen metodou 
WASP omezováno především vyššími náklady. Ekonomic-
ky a technologicky výhodné a zdůvodnitelné bude zejména 
na menších plochách při použití v intravilánech měst a obcí.

Použitá literatura k dispozici u autora.
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Porovnání vzešlých 

rostlin kostřavy 

luční (vlevo rostli-

ny z neošetřeného 

osiva, vpravo z oba-

leného osiva)

Poděkování

Příspěvek vznikl za fi nanční podpory Technologické agentury 
ČR v rámci výzkumného projektu č. TH02030073 Revitali-
zace zemědělské půdy v oblastech ČR ohrožených suchem 
a za podpory MZe (institucionální podpora na dlouhodobý 
koncepční rozvoj výzkumné organizace MZE-RO1818).

INZERCE





V marginálnych oblastiach predstavujú siate trávne porasty 
významný zdroj objemového krmiva, prevažne na zimné 
kŕmne obdobie. Nové odrody základných a doplnkových 
tráv, vrátane medzirodových hybridov tráv, ďatelinovín a ich 
miešanky pestované na orných pôdach, poskytujú krm s vy-
sokou kvalitou vysokej produkcie. Snaha človeka v tomto 
smere je značná, pretože podľa literatúry by mali hodnotné 
(trvalé) trávne porasty pozostávať z 50–70 % trávnych dru-
hov, 15–25 % ďatelinovín a 5–25 % bylín. Z celkového počtu 
2 424 rastlín, ktoré majú charakter bylín (t.j. rastlín, ktoré 
majú stonky a steblá) rastúcich na Slovensku tvoria trávy len 
229 a ďatelinoviny 155 druhov. Trávy, čeľaď lipnicovité, po-
zostáva z 86 rodov a ďatelinoviny, čeľaď bôbovité, je zasa 
tvorená 34 rodmi. Z uvedeného vyplýva, že príroda a zámery 
človeka boli, sú a budú v neustálom konfl ikte.
Uvedené sa prejavuje napríklad pri zakladaní viacročných 
krmovín na ornej pôde. Zámerné vysievanie čistých porastov 
tráv, ďatelinovín a ich vzájomných miešaniek je konfronto-
vané s pôdnou zásobou semien „burín“ a imigráciou gene-
ratívnych orgánov rastlín z okolitého prostredia so všetkými 
možnými spôsobmi šírenia sa. Redukciu zaburinenosti, resp. 
prítomnosti nesiatych druhov možno vykonávať pri pestova-

ní predplodiny, pričom sa neeliminuje potenciálna zaburi-
nenosť z pôdnej zásoby semien. Alebo neskôr pri pestovaní 
– buď chemickou cestou alebo mechanicky kosením. V pre-
važnej miere je segetálna vegetácia – rastliny typické pre 
orné pôdy – charakteristická jednoročnými rastlinami, preto 
je kosba efektívny nástroj ich potlačenia.
Experiment bol založený v roku 2019 v horskej výrobnej 
oblasti v katastri obce Liptovská Teplička. Pôdnym typom 
je rendzina vytvorená na dolomitických vápencoch. Pôdna 
reakcia je neutrálna (pH = 6,95), v pôdnom profi le preva-
žujú mineralizačné procesy nad imobilizačnými (C : N = 
11,38). Prístupné formy fosforu pre rastliny nie sú v dostatoč-
nom množstve (P = 5,51 mg.kg-1) naopak draslíkom je pôda 
dobre zásobená (K = 157,61 mg.kg-1). Pokus pozostáva z 8 
variantov v troch opakovaniach, pričom plocha parcely má 
rozmery 9 m × 1,5 m. Výsevok čistých kultúr medzirodových 
hybridov tráv pri 100 %-nej úžitkovej hodnote bol 35 kg.ha-1, 
čo zodpovedá výsevnému množstvu 12 MKS. Ďatelina lúčna 
(diploid – 2n) sa vysiala v množstve 15 kg.ha-1 a tetraploidná 
(4n) odroda v množstve 18 kg.ha-1. Ďatelinotrávne miešanky 
sa vysievali na úrovni 26 kg.ha-1, pričom pomer trávneho dru-
hu k odrodám ďateliny lúčnej je uvedený v tabuľke 1. Výživa 
a hnojenie pozostávali z aplikovania 30 kg N.ha-1 (štartova-
cia dávka čistých výsevov ďateliny lúčnej a ďatelinotrávnych 
miešaniek), ale pri čistých výsevoch medzirodových hybri-
dov tráv to bolo až 60 kg N.ha-1 vo forme liadku amónneho 
s dolomitom. Rovnaké množstvo na uvedené varianty sa apli-
kovalo aj po odburiňovacej kosbe. Fosfor aj draslík sa apli-

Zaburinenosť siatych trávnych porastov 
v roku sejby

Ing. Norbert Britaňák, PhD., Ing. Iveta Ilavská, PhD. 

Mgr. Ľubomír Hanzes, PhD.

NPPC Lužianky, VÚTPHP Banská Bystrica, RVP Liptovský Hrádok

norbert.britanak@nppc.sk
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kovali na všetky varianty rovnako, t.j. 30 kg P.ha-1 (vo forme 
trojitého superfosfátu) a 45 kg K.ha-1 (vo forme 60 % draselnej 
soli). 
Plánované využívanie porastov tromi kosbami sa v tomto ini-
ciálnom roku nepodarilo dodržať z dôvodu nepriaznivého 
počasia pred založením porastov (krátke sejbové okno kon-
com apríla – nestihlo sa pripraviť osivové lôžko a mimoriad-
ne vlhký máj). Kvôli uvedeným problémom sa vlastná sejba 
vykonala až 5. 6. 2019. Nasledovala odburiňovacia kosba 
na 61. deň od sejby – 6. 8. 2019. Produkčná kosba sa urobi-
la 11. 9. 2019. Pred oboma typmi kosieb sa stanovilo bota-
nické zloženie porastov pomocou redukovanej projektívnej 
dominancie v prvom a treťom opakovaní, pričom sa porov-
návali druhy, ktoré sa vyskytovali len v jednom z nich alebo 
na oboch opakovaniach.
Podľa predpokladov sa medzirodový hybrid (MRH) – lo-
lioid prezentoval vyššou rýchlosťou tvorby vegetačného kry-
tu (Tab. 2). Festucoidný MRH zaostával. Nižšou rýchlosťou 
zapájania sa vytváral predpoklady na kolonizáciu neobsade-
ného priestoru burinami. Varianty čistých výsevov ďateliny 
lúčnej mali zasa vysoké zastúpenie vysiateho druhu. Buriny 
obsadili v oboch prípadoch približne 1/5 plochy. Pri ďate-
linotrávnych miešankách zaburinenosť dosahovala až jednu 
tretinu plôch zo sledovaných variantov.

V čase medzi odburiňovacou kosbou a produkčnou kosbou 
došlo k nárastu podielu vysievaných druhov. Tento nárast bol 
sprevádzaný najmä poklesom podielu ostatných lúčnych bylín. 
Z uvedeného sa vymyká jedine variant ďatelinotrávnej miešanky 
MRH festucoid + 2n ďateliny lúčnej. Na tomto variante došlo 
k rozvoju prázdnych miest. Pravdepodobne z dôvodu eliminá-
cie Sinapis arvensis (pokryvnosť 24 % odburiňovacej kosbe vs. 
úplná absencia druhu v produkčnej kosbe). Tento druh pochá-
dza z čeľade Brassicaceae, ktorá je známa svojou evolučnou 
„nespoluprácou“ so symbiotickými mikroorganizmami, a záro-
veň veľkým arzenálom alelopatických látok, ktorými získava-
jú nielen priestor vo vegetácii, ale aj ochranu pred biotickými 
činiteľmi. 
Z priestorového hľadiska skupine ostatných lúčnych bylín (OLB) 
dominovali druhy, ktoré sa vyskytovali na oboch sledovaných 
opakovaniach (Tab. 3, stĺpec 1+2). V prevažnej miere to boli 
druhy ako Anthemis arvensis, Euphorbia helioscopia, Cheno-
podium spp., Convolvulus arvensis, Myosotis spp., Potentilla 
anserina, Silene alba a Sinapis arvensis. Celkovo boli sledované 
varianty zaburinené až 32 rastlinnými druhmi. K zriedkavým 
druhom, ktoré boli prezentované ako buriny, boli zaradené aj 
poľné plodiny Triticum aestivum a Lolium multifl orum, či nevy-
sievané krmoviny Agrostis capillaris a Trifolium repens. K rast-
linným druhom, ktoré sa vyskytovali sporadicky, t.j. na jednom 

Tab. 1 Druhové a odrodové zloženie vysiatych ďatelinotrávnych miešaniekTab. 1 Druhové a odrodové zloženie vysiatych ďatelinotrávnych miešaniek

Variant Druh/Odroda Podiel 
(%)

1 × Festulolium Hemsut (medzirodový hybrid tráv – festucoid) 100

2 × Festulolium Hyperon (medzirodový hybrid tráv – lolioid) 100

3 Trifolium pratense Ganymed (ďatelina lúčna 2n) 100

4 Trifolium pratense Hammon (ďatelina lúčna 4n) 100

5 × Festulolium Hemsut + Trifolium pratense Ganymed 60 : 40

6 × Festulolium Hemsut + Trifolium pratense Hammon 60 : 40

7 × Festulolium Hyperon + Trifolium pratense Ganymed 60 : 40

8 × Festulolium Hyperon + Trifolium pratense Hammon 60 : 40

Tab. 2 Botanické zloženie (% D) v odburiňovacej kosbe (6. 8. 2019) a v produkčnej Tab. 2 Botanické zloženie (% D) v odburiňovacej kosbe (6. 8. 2019) a v produkčnej 

kosbe (11. 9. 2019)kosbe (11. 9. 2019)

Variant
L B OLB PM L B OLB PM

Odburiňovacia kosba Produkčná kosba

1 42 - 48 10 72 1 22 5

2 70 - 27 3 93 - 5 2

3 5 68 24 3 4 82 11 3

4 2 76 20 2 10 69 12 9

5 11 57 30 2 32 36 16 16

6 11 65 22 2 34 52 9 5

7 13 53 33 1 43 50 4 3

8 26 37 34 3 64 24 8 4

Priemer 29,75 3,25 10,88 5,88

Poznámka: L – lipnicovité (trávy), B – bôbovité (ďatelinoviny), OLB – ostatné 
lúčne byliny, PM – prázdne miesta

Tab. 3 Počet unikátnych a spoločných druhov rastlín na sledovaných 

parcelách (bez započítania vysievaných druhov)

Variant
1 2 1 + 2 1 2 1 + 2

Odburiňovacia kosba Produkčná kosba

1 8 9 6 6 5 4

2 6 5 8 4 4 3

3 4 5 8 6 1 3

4 4 8 7 7 4 6

5 1 1 8 6 4 5

6 7 6 7 4 2 8

7 7 2 9 3 2 2

8 9 2 10 3 8 0

Poznámka: 1 – počet rastlinných druhov zaznamenaných len 
na jednej parcele, 2 – počet rastlinných druhov zaznamenaných 
len na druhej parcele, 1+2 – počet druhov vyskytujúcich sa 
súčasne na oboch parcelách
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alebo druhom zo sledovaných opakovaní, patrili Carlina acaulis
(0,6 %), Jacea pratensis (0,4 %), Persicaria maculosa (0,4 %) či 
Rumex obtusifolius (0,4 %). Sporadické druhy, ktorých prezen-
cia v poraste bola vyššia, tvorili Galeopsis tetrahit (1,4 %), Poly-
gonum aviculare (0,8 %) a Tussilago farfara (1,1 %).
V čase vykonania produkčnej kosby skupine OLB domino-
val, resp. vyskytoval sa na všetkých variantoch Potentilla 

INZERCE

anserina. Z botanického zápisu je zrejmé, že kosbou do-
šlo k eliminovaniu najmä tých rastlín, ktoré majú efemér-
ny alebo jednoročný životný cyklus. Ale tento pokles bol 
z matematického hľadiska malý. Pretože v odburiňovacej 
kosbe bolo zaznamenaných 20,4 ks rastlinných druhov, ale 
kosbou sa redukovalo len na 17,4 ks. Vo všeobecnosti mož-
no hovoriť o potlačení všetkých neželaných druhov rastlín, 
z hľadiska ich prezencie. S výnimkou Veronica arvensis, 
pri ktorej sa zaznamenalo nielen zvýšenie prezencie, ale 
aj frekvencie, keď bola zaregistrovaná na 14 zo 16 sledova-
ných parciel. 
Vykonaním odburiňovacej kosby sa znížil počet druhov 
rastlín nielen unikátnych, vyskytujúcich sa na jednej alebo 
druhej parcele, ale došlo aj k zníženiu spoločných burín, 
prítomných na oboch parcelách sledovaných variantov. 
Avšak musí sa vynaložiť zvýšené agronomické úsilie, ktoré 
bude zamedzovať rozširovaniu semien z leso-poľnohospo-
dárskej krajiny tak, aby už v čase vykonania odburiňovacej 
kosby neboli tieto druhy prítomné. Nebolo by potrebné už 
vykonávať práve túto agro/pratotechnickú operáciu a okam-
žite by sa získavala kvalitná produkcia zužitkovávaná v ži-
vočíšnej výrobe. Bolo by to ďalším zlepšením v procese tr-
valo udržateľnej intenzifi kácie poľnohospodárstva. 



doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc.

Ohlédnutí za sto lety činnosti 
Výzkumné stanice travinářské

Spojení určité věci či činnosti a lokality, při jejímž vyslovení se 
vybaví určitý pojem nebo aktivita, není mnoho. Ale při vyslovení 
jména sympatického valašského města – Rožnova pod Radhoš-
těm - si představí mnoho generací trávu, travní semínka, „travič-
ky“. Ano, nerozlučné spojení Rožnova a trávy začalo již před sto 
lety. Díky nezměrnému úsilí tehdejší pokrokové zemědělské ve-
řejnosti vedené Emanuelem Venclem byla usnesením Moravské-
ho zemského výboru v Brně založena v červnu 1920 Výzkumná 
pícninářská a travinářská stanice. Jejím hlavním úkolem bylo pře-
devším zvelebení dosud málo produktivních luk a pastvin pro-
střednictvím domácích odrůd trav a jetelovin, které budou lépe 
snášet středoevropské klima na rozdíl od zahraničních.
Travinářská odysea začala ve skrovných podmínkách hospodář-
ské školy a od roku 1925 v nové, stylové budově v Zemědělské 
ulici. Prvního ředitele Emanuela Vencla, vystřídal po jeho od-
chodu do vysoké politiky v témže roce mladý absolvent země-
dělského odboru Vysoké školy technické v Praze Ing. Ladislav 
Brada. Ve stejném roce přišel do Rožnova i jeho osudový ko-
lega Ing. Josef Demela. Práce na tvorbě domácích odrůd, je-
jichž původ lze většinou hledat na Valašsku, pokračovala ruku 
v ruce s výstavbou čističky travních semen s nezbytným stroj-
ním vybavením. Již několik let po založení pracoviště zača-
li první odvážlivci ze Stříteže nad Bečvou množit na semeno 
šlechtitelské materiály kostřavy červené. Postupně se přidávali 
další a na dosud chudém Valašsku začala přibývat políčka s tro-
jštětem žlutavým, lipnicí úrodnou a dalšími travami. Pro velké 
množství množitelů bylo třeba založit organizaci, která zajistí 
plynulý tok osiva a fi nančních prostředků. V roce 1931 je tedy 
založeno „Sdružení množitelů travních semen v Rožnově pod 
Radhoštěm“. Počet členů rostl a objem produkce se zvyšoval. 
Šlechtitelská, výzkumná, testovací a poradenská činnost stanice 
neochabovala ani ve válečných letech, kdy je do vedení dosa-
zen Dr. J. F. Lokscha. Rok 1940 znamenal vyvrcholení šlechti-
telského úsilí přiznáním originality 15 odrůdám trav pod ozna-
čením Rožnovský(á). I ve dvou poválečných letech pokračovala 

úspěšná činnost tohoto pracoviště. Množitelé rožnovských od-
růd trav vyprodukovali v r. 1949 1 200 tun uznaného travního 
osiva na ploše 5 000 hektarů. Pěstování trav na semeno se roz-
šířilo z Valašska i do ostatních regionů Čech, Moravy i Sloven-
ska. Dovoz této komodity prakticky zmizel, naopak rožnovská 
semena byla exportována do řady evropských zemí a ceněna 
především pro svou kvalitu a druhovou pestrost. Význam rož-
novského travinářství nespočíval pouze v oblasti hospodářské, 
resp. produkční, ale i sociální. Dosud zaostalé valašské země-
dělství se díky travám výrazně zmodernizovalo.
Více jak čtvrt století trvající rožnovská travinářská legenda skon-
čila v padesátých letech 20. století. Hlavní tvůrci tohoto úspě-
chu byli perzekuováni a nuceni odejít jinam. Semenářství trav 
a šlechtění bylo reorganizováno a Výzkumná stanice se ve své 
činnosti dostala na vedlejší kolej. Sdružení množitelů travních 
semen, nerozlučně spojené s Rožnovem, bylo administrativně 
zrušeno. Dějinný zlom v roce 1948 výrazně ovlivnil tuto vý-
jimečnou a vysoce záslužnou zemědělskou aktivitu. Samotná 
produkce travních a jetelových semen se stala v padesátých le-
tech 20. století, naštěstí nakrátko, činností trpěnou a mnohdy 
nežádoucí.
Po mnoha personálních a organizačních změnách přešla v roce 
1956 Výzkumná stanice travinářská pod správu Československé 
akademie zemědělských věd. Nevelký tým výzkumníků pod ve-
dením ředitele Ing. Jaroslava Janáska, CSc. (1956–1980) se sou-
středil především na analýzu faktorů ovlivňujících semenářskou 
výkonnost pěstovaných travních druhů a na studium vlastností 
světového sortimentu odrůd trav, který stanice udržovala. Polní 
hodnocení bylo doplňováno chemickými a cytologickými roz-
bory. Krátce bylo pracoviště i součástí nově zřízeného Ústavu 
pro vědeckou soustavu hospodaření (ÚVSH).
Velký zlom ve vývoji Výzkumné stanice travinářské nastal 
v r. 1977, kdy byla organizačně začleněna do výrobně hos-
podářské jednotky Oseva, která zahrnovala výzkum, šlechtění 
a semenářství polních plodin v české a moravské části Česko-
slovenska. Výzkumná stanice travinářská společně s Výzkum-
nou stanicí pícninářskou v Troubsku a sedmi šlechtitelskými 
stanicemi, jejichž hlavní náplní byla tvorba nových odrůd trav 
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a jetelovin, vytvořila Výzkumný a šlechtitelský ústav pícninářský 
(VŠÚP) se sídlem v Troubsku. Toto začlenění znamenalo mimo 
studia kolekce genetických zdrojů výraznou orientaci na řešení 
praktických otázek semenářské produkce pícnin. Jednotlivé vý-
zkumné úkoly (agrotechnika, ochrana, ekonomika) každoročně 
obhajované na ústavních vědeckých radách, byly součástí cent-
rálního výzkumného projektu koordinovaného ředitelem VŠÚP 
Ing. Josefem Kopřivou, CSc. Jejich fi nancování bylo zajišťováno 
z prostředků Osevy.
V sedmdesátých letech nastalo výrazné rozšíření a obohacení 
řešené problematiky s příchodem nových, mladých pracovníků. 
Do studia světových sortimentů se oprávněně dostal znovu sběr 
a hodnocení planých ekotypů trav, začaly se řešit otázky výskytu 
chorob, škůdců a plevelů trávosemenných kultur a jejich prak-
tické ochrany. Stanice se hlouběji zabývala otázkami výživy, 
možnostmi stabilizace výnosu, posklizňové úpravy i ekonomiky 
těchto kultur v zemědělských podnicích. Ty gradovaly vytvo-
řením návrhu modelových závodů na výrobu travních semen. 
Některé poznatky, jako např. zjištění příčin a návrh ochranných 
opatření vůči parazitární běloklasosti trav, se zakrátko staly 
nedílnou součástí technologie produkce travních semen. Pra-
coviště rozpracovalo využití tkáňových kultur při tvorbě mezi-
rodových hybridů trav. Pomalu se začalo prosazovat i studium 
vlastností odrůd využívaných pro nezemědělské účely.
Problémem zůstávalo prostorové i odborné vybavení. Původní 
budova stanice, doplněná o rekonstruované prostory v zadním 
traktu, již nestačila. Byla zde umístěna také jedna z jednotek 
Ústavu pro vědeckou soustavu hospodaření a soukromý byt. Po-
zemky pro pokusnou činnost byly lokalizovány v Zubří, mecha-
nizace i nezbytné pokusnické zázemí se nacházely v budovách 
zuberského statku, jehož stav již nebyl vyhovující. K pozitivům 
tehdejší doby patřila výstavba vytápěného skleníku, který umož-
nil celoroční provádění fytopatologických a šlechtitelských prací. 
Snaha o znovuzahájení šlechtění trav narážela (až na malé vý-
jimky) na rozhodný odpor vedení Osevy. Ke stanici patřil rovněž 
„účelový“ objekt v Brankách n. Mor., který však pro výzkumné 
účely už dávno nesloužil. Pokusy o výstavbu nového objektu, 
o jehož výstavbě se uvažovalo již před II. světovou válkou, na-

rážely především na nedostatek fi nančních prostředků. V roce 
1980 vystřídal Ing. Zbyněk Ševčík, CSc. (1980–1987) ve vedení 
pracoviště J. Janáska. 
Díky velkému úsilí hospodářského vedení stanice i VŠÚP byla 
v roce 1982 dokončena a otevřena budova nové, kompletně 
vybavené, Výzkumné stanice travinářské v Zubří. Zároveň byla 
zahájena asanace zuberského dvora a přestavba budovy stanice 
v Rožnově na rekreační objekt Travinář. Velkou výhodou no-
vého pracoviště byla blízkost pokusných pozemků, moderní 
vybavení laboratoří i důstojné zázemí pro zaměstnance. V roce 
1987 převzal vedení pracoviště Ing. Bohumír Cagaš, CSc. 
(1987–2012).
Po roce 1989 docházelo k postupnému rozpadu státního podni-
ku Oseva. Stanice měla v té době 90 zaměstnanců (včetně stat-
ku v Brankách). V následujících letech nastalo nelehké období 
privatizace, jak vlastního pracoviště v Zubří, tak statku v Bran-
kách. Po zamítnutí privatizačního projektu Osevy Olomouc se 
v roce 1994 stala Výzkumná stanice travinářská Rožnov – Zubří 
odštěpným závodem společnosti s ručením omezeným OSEVA 
PRO. Celé toto velmi složité období bylo provázeno razantním 
snížením počtu zaměstnanců, nejasnostmi ve fi nancování vý-
zkumné činnosti, ale také velkou snahou zbylých pracovníků 
získat prostředky pro vlastní činnost i její rozvoj. Počet zaměst-
nanců stanice klesl v r. 1994 na 22 a měl za následek redukci, 
resp. omezení některých aktivit.
V roce 1990 bylo z iniciativy Výzkumné stanice travinářské ob-
noveno Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen, nejprve 
v rámci Osevy, později jako samostatný subjekt.
Přechod na nové podmínky, spojený se samofi nancováním cho-
du stanice a zároveň s povinností splácet zakoupený majetek, 
nebyl jednoduchý. Navíc bylo třeba řešit využívání a vlastnic-
tví pozemků v Zubří, které přešly do rukou původních majitelů 
a Pozemkového fondu ČR, včetně parcel pod areálem stanice. 
Pozitivem bylo začlenění studia genetických zdrojů trav do Ná-
rodního programu konzervace a využití genofondu rostlin, který 
byl ošetřen dotací ze státních zdrojů. Dále to byl úspěch pří 
získání fi nančních prostředků na řešení projektů zaměřených 
především na inovaci pěstitelských technologií v travním seme-
nářství, plané trávy, tvorbu regionálních kolekcí, studium endo-
fytů a odolnosti trav vůči některým mykózám u nově vzniklé 
Agentury pro zemědělský výzkum a Grantové agentury České 
republiky. Bylo obnoveno šlechtění trav a stanice se stala opět 
vlastníky či spoluvlastníky rožnovských odrůd trav. Tato činnost 
byla částečně hrazena formou dotace ze státních prostředků. 
Pracoviště zahájilo pokusnické práce na smluvně uzavřených 
úkolech pro některé zahraniční společnosti (DSV Lippstadt, RvP 
Merelbeke, DP Roskilde, Barenbrug, Boreal). A také převzalo 
garanci za smluvní množení zahraničních odrůd trav. 
V letech 1994–2020 byla hlavní náplní činnosti Výzkum-
né stanice travinářské a její dceřiné organizace OSEVA vývoj 
a výzkum s.r.o. (založena 2002) výzkumná činnost, převážně 
orientovaná na využití trav ve výrobní a nevýrobní sféře. Počet 
projektů fi nancovaných z prostředků tzv. Národního programu, 
NAZV, GAČR, MŠMT, SPTJS, včetně zahraničních zdrojů, ko-
lísal v těchto letech od 6 do 16 a náklady na jejich řešení se 
pohybovaly od 6 do 12 milionů Kč. Závěry vyřešených a obhá-

Budova Výzkumné stanice travinářské v Rožnově pod Radhoštěm
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jených projektů vyústily v knižní publikace, metodiky pro praxi 
a články ve vědeckých a populárních časopisech. Řada výsled-
ků se stala nejen podkladem pro prezentace na domácích i za-
hraničních konferencích a seminářích pořádaných výzkumnou 
stanicí či jinými subjekty, ale také pro získání tolik potřebných 
odborných kontaktů. Jen díky tomuto úsilí mohla být Výzkum-
ná stanice travinářská společně s Výzkumným ústavem pícni-
nářským v Troubsku pořadatelem dvou velkých mezinárodních 
konferencí (EUCARPIA 2003 a EGF 2009). Odborná činnost se 
podílela výrazným způsobem na zajištění chodu celého odštěp-
ného závodu v Zubří.
Ve šlechtění se VST zaměřila na méně frekventované, ale žáda-
né druhy. Po testech v ÚKZÚZ bylo registrováno 10 odrůd trav, 
tři odrůdy pohanky obecné a jedna odrůda lupiny bílé. Pracovi-
ště zajišťovalo jejich udržovací šlechtění včetně dalších dvanácti 
rožnovských odrůd trav. Významnou činností, která přispívala 
k dosažení plánovaného hospodářského výsledku, bylo testová-
ní chemických přípravků v travách a jiných plodinách.
V roce 2012 převzal vedení pracoviště Ing. Radek 
Macháč, Ph.D. Hlavní náplní činnosti zůstala činnost výzkumná 
a šlechtitelská. Došlo však k podstatnému rozšíření obchodní 
a množitelské aktivity. Pracoviště se stalo prostřednictvím své 
dceřiné společnosti od r. 2012 příjemcem institucionální pod-
pory ze státních prostředků.

Složitosti a proměny doby se výrazně promítnuly i do stoleté 
historie Výzkumné stanice travinářské. Měnila několikrát své 
jméno, své sídlo i své vlastníky. Nikdy se však nevzdala svého 
původního poslání – přinášet pokrok do travního semenářství 
a zdůrazňovat význam trav v zemědělství i při zlepšování život-
ního prostředí. V tom tkví její výjimečnost.

INZERCE

Nová budova Výzkumné stanice travinářské v Zubří

Na Techagru budeme v pavilonu F, stánek 008.



Významnou součástí obnovitelných zdrojů energie je travní 
biomasa. Pěstování trav rozšiřuje možnosti potenciálu jejich 
využití i pro energetické účely. Dosavadní poznatky nabíze-
jí možnost využít suchou biomasu trav spalováním a vlhkou 
zpracovat anaerobní digescí na bioplyn a hnojivý substrát.

Materiál a metody
Výzkum energetických trav se uskutečnil ve třech etapách. 
V první části výzkumu byly ze skupiny vybraných druhů trav 
vybrány a sledovány trávy nejvhodnější pro energetické účely 
z hlediska výnosu zelené hmoty, suché hmoty a sušiny, spal-
ného tepla a výhřevnosti.
Ve druhé etapě výzkumu byly ověřeny výnosové parametry 
(výnos zelené hmoty, suché hmoty, sušiny a její obsah) u vy-
braných travních druhů a lučních směsí zařazených do výzku-
mu v období jednoho až dvou měsíců před sklizňovou zralos-
tí trav na semeno a v termínu do dvou měsíců po sklizňové 
zralosti trav na semeno s cílem stanovit nejvhodnější termín 
pro sklizeň energetických trav a travní druh s nejvyšším výno-
sem sušiny. Pro výnosové účely byly založeny polní pokusy 
s jednotlivými travními druhy o velikosti parcel 10 m2 s úrov-
ní výživy dusíkem bez hnojení a s minimální dávkou dusí-
ku 50 kg.ha-1. Současně proběhlo ověřování spalování travní 
biomasy v technických zařízeních v malých (tepelný výkon 
do 50 kW) i velkých kotlích (500 kW – 2 MW tepla). Cílem 

této části výzkumu bylo zjistit nejvhodnější energetické zaříze-
ní (kotel), ve kterém lze spalovat travní biomasu.
Ve třetí etapě výzkumu energetických trav byla sledována 
produkce bioplynu u cíleně pěstovaných travních druhů. Pro-
dukce bioplynu ze substrátů s travní fytomasou se uskutečni-
ly v laboratorním pracovišti Výzkumného ústavu zemědělské 
techniky, v. v. i. U vstupního materiálu byly stanoveny obsahy 
sušiny pro výpočet výtěžnosti organické sušiny. Jednostupňová 
anaerobní digesce byla sledována ve třech opakováních v po-
kusných fermentorech o objemu dvou litrů. Fermentory byly 
uloženy v termoboxu, s teplotním režimem 37 °C, tj. mezofi l-
ní oblast. Jako inokulum byl použit digestát z bioplynové sta-
nice a kejda. Pokus byl sledován po dobu 35 dnů. Hmotnostní 
procento sušiny výchozí směsi namíchaných substrátů bylo 
mezi 4–8 %. Výsledná produkce bioplynu v m3 byla vztažena 
na hmotnost 1 t sušiny vzorku.

První etapa výzkumu – stanovení trav 
vhodných pro energetické účely

V první etapě výzkumu byly sledované trávy hodnoceny z hledis-
ka výnosu zelené hmoty, suché hmoty a obsahu sušiny. Na zá-
kladě výsledků byly stanoveny tři druhy trav nejvhodnější pro 

Výsledky výzkumu 
energetických trav 
pro zemědělskou praxi

Ing. Jan Frydrych1, Ing. Ilona Gerndtová2, 

Ing. David Andert, CSc.2, Ing. Pavla Volková1

1OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., pracoviště Zubří
2Výzkumný ústav zemědělské techniky v.v.i, Praha
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Obr. 1, 2 Unikátní poloprovozní pokus s bérem italským odrůdou Rucereus vy-

šlechtěným Ing. Hermuthem z VÚRV Praha zasetým v červenci 2019 umožnil 

farmáři v oblasti Velké Lhoty v okrese Vsetín za pět týdnů v srpnu 2019 pas-

tvu hovězího skotu v podmínkách nedostatku krmiva. Experimentálně bude 

ověřeno využití béru jako krycí plodiny pro přísev pastevní, případně luční 

směsi v současných podmínkách měnícího se klimatu  foto: J. Frydrych
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energetické využití: psineček veliký Rožnovský, kostřava rákoso-
vitá Kora a ovsík vyvýšený Rožnovský. Výnos u těchto tří travních 
druhů se pohyboval v průměru 8–10 t.ha-1 sušiny v podmínkách 
Zubří ve hnojené variantě. Pro porovnání travních druhů byly 
provedeny rozbory na spalné teplo a výhřevnost (Tab. 1).
Zároveň byla posouzena i ladem ležící půda, tzv. spontánní 
úhory. U těchto travních porostů bylo provedeno botanické 
hodnocení. Výnos sušiny travních porostů u spontánních úhorů 
byl nízký (do 2 t.ha-1).

Druhá etapa výzkumu 
– výsledky polních pokusů

Trávy a luční směsi zařazené ve druhé etapě výzkumu byly 
sklizeny jako celé rostliny v měsíčních intervalech květen až 
září. Nejvyšších výnosů sušiny ve všech třech sklizňových le-
tech (prvním, druhém a třetím užitkovém roce) druhé etapy vý-
zkumu dosahovala chrastice rákosovitá Palaton (11,89 t.ha-1), 
chrastice rákosovitá Chrastava (11,76 t.ha-1), chrastice rákosovi-
tá Chrifton (11,2 t.ha-1), psineček veliký Rožnovský (11,12 t.ha-1) 
a kostřava rákosovitá Kora (10,69 t.ha-1). Všechny tyto výnosy 
byly dosaženy ve hnojené variantě 50 kg N.ha-1 s posunutím 
první seče na měsíc srpen.
Nejvyššího výnosu sušiny dosahovaly trávy při sklizni celých rost-
lin v období měsíců červenec až srpen, tzn. v období sklizňové 
zralosti na semeno a měsíc po této sklizňové zralosti na semeno.
Na základě dosažených výsledků lze doporučit sklizeň energe-
tických trav v období sklizně trav na semeno u všech zařaze-
ných travních druhů v druhé etapě výzkumu. Snížení výnosu 
sušiny u travních porostů sklizených v pozdním letním a pod-
zimním období v první seči je způsobeno zejména opadem listů 
a polehnutím u náchylných druhů trav (např. ovsík vyvýšený). 
Pozdější sklizeň lze doporučit pouze u chrastice rákosovité Pa-
laton, Chrifton, Chrastava, kde ztráty sušiny i dva měsíce po ter-
mínu sklizně trav na semeno (v září) byly nevýznamné. Z hledis-
ka ekonomického je vhodná kombinace sklizně trav na semeno 

Tráva
Spalné 
teplo 
(kJ/kg)

Výhřevnost (kJ/kg)

Průměr MAX MIN

Bezkolenec rákosovitý 18 233 17 625 17 890 17 357

Chrastice rákosovitá 18 120 17 504 17 905 17 085

Kostřava rákosovitá 18 849 18 245 18 554 17 984

Lesknice kanárská 17 979 17 361 18 005 17 065

Ovsík vyvýšený 17 596 16 987 17 356 16 354

Ozdobnice čínská 19 669 19 066 19 186 18 830

Proso seté 19 321 18 716 19 078 18 510

Psineček veliký 19 270 18 661 18 825 18 432

Rákos obecný 18 469 17 852 18 154 17 542

Sveřep bezbranný 18 577 17 968 18 205 17 654

Sveřep vzpřímený 18 516 17 890 18 056 17 468

Třtina křovištní 18 895 18 281 18 745 17 958

Tab. 1 Výsledky stanovení spalného tepla a výhřevnosti ve 100% sušině 

u vybraných trav (průměr hodnot za tři užitkové roky) 
pro tržní účely a současné využití vymlácené travní slámy pro 
energetické účely. V průběhu řešení výzkumného projektu dru-
hé etapy výzkumu probíhaly zkoušky spalování travní bioma-
sy v malých (tepelný výkon do 50 kW) i velkých kotlích (500 
kW – 2 MW tepla). Pro zkoušky v malých kotlích byla fytomasa 
lisována do pelet. Na základě provedených spalných zkoušek 
ve velkých kotlích je možné doporučit spalování sena trav před-
ně v kotlích určených pro spalování slámy.

Třetí etapa výzkumu 
– produkce bioplynu u trav

Pro sledování produkce bioplynu z travních druhů byly vybrány 
psineček veliký Rožnovský, kostřava rákosovitá Kora, ovsík vy-
výšený Rožnovský, sveřep horský Tacit.
Pro zkoušení směsí do bioplynového reaktoru byly vzorky trávy 
(s obsahem sušiny 30 až 40 %) konzervovány technologií mini-
senáží. Technologie minisenáží je registrována jako užitný vzor, 
jehož přihlašovatelem je VÚZT, v. v. i.
Laboratorní zkoušky potvrdily, že pro produkci bioplynu jsou 
vhodné trávy sklizené v rané fázi růstu, alespoň měsíc před 
sklizňovou zralostí na semeno. Na základě výsledků je možné 
použít do vsázky vysoký podíl trav, např. psinečku velikého. 
Podíl sušiny fytomasy trav se pohyboval kolem 50 % ve směsi. 
Produkce bioplynu ze směsi s psinečkem byla plně srovnatel-
ná s produkcí bioplynu pouze z kejdy. V pokusu dosahoval 
průměrné výnosy 260 m3/torg. suš. při dosaženém maximu 
370 m3/torg. suš. u psinečku velikého. Zde se jednalo o psine-
ček sklizený jeden měsíc před sklizňovou zralostí na semeno.
Pokusy dále prokázaly, že travní fytomasa v pozdní fázi růstu 
je zpracovatelná anaerobní digescí. Výtěžnost bioplynu pod-
statně klesá a v 40denním intervalu, například u sena z psineč-
ku, dosahuje pouze 60 %.
Příklad produkce bioplynu ze směsi s fytomasou uvádí graf 1.

Graf 1 Produkce bioplynu (m3/t) pro jednotlivé směsi

Legenda:
1. psineček veliký 50 % + kejda 40 % + digestát 10 %
2. ovsík vyvýšený 50 % + kejda 40 % + digestát 10 %
3. kostřava rákosovitá 50 % + kejda 40 % + digestát 10 %
4. psineček veliký 50 % + kejda 25 % + digestát 25 %
5. ovsík vyvýšený 50 % + kejda 25 % + digestát 25 %
6. ovsík vyvýšený 50 % + kejda 40 % + digestát 10 %
7. ovsík vyvýšený50 % + kejda 25 % + digestát 25 %
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Pro urychlení procesu anaerobní digesce v bioplynových stani-
cích je požadováno použití řezanky do 40 mm, které je zároveň 
nutné z důvodů čerpatelnosti materiálu. Na zvýšení produkce 
bioplynu má pozitivní vliv mechanické rozrušení rostlinných 
buněk. Mechanické rozrušení travní fytomasy se rovněž projeví 
rychlejším nárůstem produkce bioplynu, zejména v prvních dese-
ti dnech fermentace. V laboratorních pokusech například přidání 
mixované fytomasy trav do substrátu zrychlilo nárůst produkce 
o 6–8 % oproti fytomase pořezané. Rozbory trav na stanovení uh-
líku a dusíku potvrdily pozitivní vliv poměru C : N. U trav v rané 

fázi růstu se pohyboval poměr C : N v blízkosti optima (30 : 1), tj. 
při sklizni první seče v červnu a při druhé seči v říjnu.

Trávy jako obnovitelný zdroj energie 

v oblasti Beskyd

Bioplynová stanice ve Valašském Meziříčí
Bioplynová stanice ve Valašském Meziříčí je umístěna v průmy-
slovém areálu fi rmy Agropodnik, a. s. na okraji místní části Krás-
no. Stanice leží v oblasti Beskyd s vyšším zastoupením travních 
porostů. Od počátku byla bioplynová stanice koncipována pro 
zpracování většího podílu travní senáže ve vstupní surovině.
S ohledem na tuto skutečnost byla z nabídek renomovaných do-
davatelů vybrána technologie od fi rmy agriKomp Bohemia s.r.o. 
Celkový elektrický výkon bioplynové stanice je 1 MW. Hlavními 
dodavateli vstupních surovin jsou zemědělské podniky z okolí 
dodávající siláž, senáž a kejdu. Další surovinou je v bioplynové 
stanici využívána čerstvě posečená tráva z veřejných prostranství 
Valašského Meziříčí a okolních obcí. Veškeré vstupní suroviny 
musí být upraveny na vhodnou délku (max. 50 mm).
Stanice nemá vlastní skladovací kapacity, proto jsou vstupní suro-
viny naváženy třikrát týdně na manipulační plochu stanice. Do-
davatelé se zároveň starají o veškerý odběr vyprodukovaného di-
gestátu, který aplikují jako organické hnojivo na své zemědělské 
plochy. Tímto dochází k uzavřenému koloběhu surovin a navrá-
cení živin zpět do půdy. Za účelem efektivního vývozu digestátu 
pořídila bioplynová stanice dvě velkoobjemové (20 m3) převozní 
cisterny Annaburger, které jsou odběratelům pronajímány. Den-
ně je tak možné vyvézt a aplikovat až 650 t digestátu. Odpadní 
teplo z bioplynové stanice je pomocí nově vybudovaného tep-
lovodu rozváděno do přilehlého průmyslového areálu mateřské 
společnosti Agropodnik, a. s. Realizovaným opatřením se areál 
stal zcela nezávislým na dodávkách zemního plynu.
V minulých letech tvořil průměrný podíl senáží z trvalých trav-
ních porostů 27 % všech tuhých vstupů. Z provedených fermen-
tačních testů lze konstatovat, že výtěžnost bioplynu se u sená-
ží pohybuje v rozmezí 160–180 Nm3 bioplynu z 1 t materiálu 
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Obr. 4 Trávy perspektivní pro energetické účely: kostřava rákosovitá, ovsík vyvýšený, psineček veliký  foto: J. Frydrych

Obr. 3 Travní směsi na přelomu května a června 2018 jako meziplodiny vy-

užitelné pro energetické, případně krmné účely, na stanovišti Výzkumné 

stanice travinářské v Zubří  foto: J. Frydrych
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v původní hmotě. U kukuřičné siláže se tento parametr pohybu-
je na úrovni 210–230 Nm3.
Z provozního hlediska nečiní zpracovaní daného podílu senáží 
problémy, je však nutné dodat, že bioplynová stanice disponuje 
dobou zdržení asi 115 dní. Důležité je dodržení maximální dél-
ky řezanky do cca 50 mm, aby nedocházelo k provozním pro-
blémům při čerpání a míchání substrátu ve fermentorech.
Z agrotechnického hlediska považuje stanice při výrobě sená-
že za nutné minimalizovat možnost příměsi kamenů a zeminy, 
které mohou zařízení poškodit a sedimentují na dně fermentoru.
Senáže z trvalých travních porostů při dodržování základních 
pravidel tvoří dobrou alternativu k cíleně pěstovaným energetic-
kým plodinám. Především se jedná o oblasti, kde je jejich pěs-
tování omezeno, například s ohledem na protierozní opatření. 
V bioplynové stanici budou mít nezastupitelný podíl i nadále.

Firma BIOPELETY s.r.o. 
ve Frenštátě pod Radhoštěm
Firma BIOPELETY s.r.o. vyrábí pelety ze sena, které jsou per-
spektivním fytopalivem. Pelety o průměru 6 až 20 mm a dél-
ce do 40 mm, jsou vyráběny na protlačovacích matricových 
lisech. Pelety jsou vysoce komprimované, odolné proti nárazu, 
s hustotou do 1,4 kg/dm3, obsah vody zhruba 10 %, výhřev-
ností asi 16 MJ/kg a obsahem popela 5 %. Mají nízké nároky 
na skladovací prostory.
Splňují požadavky na pohodlí při vytápění objektů, s náklady 
srovnatelnými s fosilními palivy. Pelety umožňují automatizaci 
procesů spalování. Pro spalování peletek se vyrábějí automatic-
ké kotle, které jsou určené pro provoz po celou sezónu. Pro vy-
tápění menších prostor lze pelety spalovat v krbových kamnech 
se zásobníkem, která při jednom naplnění hoří i několik dní. 
V současnosti fi rma dodává pelety zejména velkoodběratelům, 
jakým jsou například elektrárny. Seno pro výrobu pelet je vyku-
pováno od zemědělců.

Firma PONAST spol. s r. o. Valašské Meziříčí
Firma PONAST spol. s r. o. je výrobcem automatických teplo-
vodních kotlů na dřevní pelety, které úspěšně uvádí do provozu 

nejen na českém trhu, ale i na trzích Evropské unie. Tyto kotle 
jsou prostředkem k ekologickému vytápění a využívají jako pa-
livo obnovitelné zdroje energie. Vzhledem k této skutečnosti, 
svým tepelně technickým a emisním parametrům a certifi kacím 
platným pro EU jsou kotle a související produkty vyhledávané 
i na zahraničních trzích a společnost je dlouhodobě konkuren-
ceschopná.
Firma PONAST spol. s r. o. ve spolupráci s fi rmou VERNER SK 
s. r. o. uvádí na trh automatické kotle pro spalování dřevních, al-
ternativních pelet a obilí VERNER A602, VERNER A492 a VER-
NER A302. Automatické kotle VERNER jsou určeny pro úsporné 
a ekologické vytápění více bytových jednotek, zemědělských 
budov, dílen, malých provozoven a obdobných objektů. Jsou 
vhodné pro vytvoření kaskádových kotelen do výkonu zhruba 
přes 200 kW. Kotle VERNER A602, VERNER A492 a VERNER 
A302 patří ke kotlům III. generace VERNER. Tyto kotle jsou cha-
rakteristické novým designem, vysokým komfortem obsluhy, 
jednotahovým výměníkem tělesa kotle, pohyblivým deskovým 
hořákem, moderním řídícím systémem s možností ovládání kot-
le přes internet, možností ovládání více topných okruhů, okruhů 
s akumulační nádrží, ohřevu teplé užitkové vody a ovládání so-
lárního systému. Při spalování dřevních pelet jsou kotle zařaze-
ny do 5. emisní třídy. Kotle na alternativní paliva v zemědělské 
výrobě umožňují využít materiál vlastní produkce pro vytápě-
ní budov a zařízení. Využitím vlastních obnovitelných zdrojů 
energie vytvářejí určitou nezávislost na monopolních dodava-
telích energie.

Trávy a jeteloviny pro produkci biomasy 
a ochranu půdy

Nový výzkum se zaměřil na vybrané plodiny pro produkci bio-
masy, ochranu půdy a využití v zemědělské praxi v současných 
podmínkách měnícího se klimatu.
Význam víceletých pícnin na orné půdě se zvyšuje v souvislosti 
s udržitelným systémem hospodaření v zemědělství. V posled-
ních 20 letech došlo ke snížení plochy víceletých pícnin na orné 
půdě z 20–25 % na současných 10–15 % a zároveň ke zvýšení 
ploch kukuřice.
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Obr. 5. Porost čiroku a béru na pokusných 

pozemcích v Zubří (září 2019)

foto: I. Gerndtová

Obr. 6. Čirok Ruzrok na pokusném pozemku v Zubří (září 2019)  foto: I. Gerndtová
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Jak trávy samotné, tak i jejich směsi s nejrůznějšími druhy jetelo-
vin splňují základní požadavky kladené na trvalý pokryv půdy, 
snížení rizika eroze, omezení druhotného zaplevelení, zlepšení 
fyzikálního a chemického stavu půdy, podporu biologického ži-
vota v půdě a v neposlední řadě i okamžitou pohotovost k pře-
vodu těchto ploch do běžné zemědělské výroby. Trávy a jetelo-
viny mají nezastupitelný význam na:
 krátkodobých úhorech (1–3 užitkové roky),
 dlouhodobém zatravnění,
 vytvoření zdrojů pro produkci obnovitelné energie.
Zařazením vhodných meziplodin, tzn. směsí trav s jinými plo-
dinami případně s jetelovinami, a jiných plodin do osevních 
postupů jako meziplodin se sníží negativní dopad menší plo-
chy víceletých pícnin na orné půdě a zlepší celkový stav půdy 
ve vztahu k půdní úrodnosti.
V podmínkách Výzkumné stanice travinářské v Zubří byly tes-
továny v letech 2017 až 2019 vybrané druhy trav jako mezi-
plodiny. Do sledování byl zařazen jílek jednoletý Rožnovský, 
jílek vytrvalý Kentaur, kostřava červená Zulu, kostřava rákoso-
vitá Kora a ve směsích s využitím jako meziplodiny. Současně 
byly testovány i plodiny vhodné do suchých podmínek, napří-
klad béry (odrůda Ruberit a Rucereus), čirok zrnový Ruzrok 
a čirok Gardavan, který je kříženec čiroku se sudánskou trávou. 
U všech testovaných plodin byl stanoven výnos zelené a suché 
hmoty. Z hlediska obhospodařování byly u čiroku Ruzrok pro-
vedeny dvě seče. První seč na přelomu července a srpna, druhá 

začátkem října. U béru Rucereus byly v roce 2019 provedeny tři 
zásevy v červnu, červenci a srpnu. Současně byly odzkoušeny 
tři zásevy travních směsí na přelomu května a června, koncem 
srpna a v měsíci říjnu v letech 2017–2019. Výsledky výnosů 
z těchto pokusů a zkušenosti s pěstováním v lokalitě Zubří jsou 
ve fázi zpracování.

Závěr
Pěstování trav pro energetické využití na ladem ležící půdě 
umožňuje její nepotravinářské využití se zachováním udržitelné 
půdní úrodnosti. Současně je rozšířen široký potenciál využití 
trav pro průmyslové a energetické účely.
Výsledky polních pokusů a laboratorních testů prokázaly, že trávy 
jsou využitelné jako energetické plodiny pro spalování i produk-
ci bioplynu. Pro využití travní hmoty spalováním byl stanoven 
optimální termín sklizně trav na semeno. Nejvhodnější energetic-
ké zařízení pro spalování travní biomasy byl kotel pro spalování 
obilní slámy ve formě balíků. Pro produkci bioplynu byly trávy 
testovány v zeleném stavu i jako travní senáže. V laboratorních 
testech bylo dosahováno průměrné výtěžnosti bioplynu 260 m3/t 
org. suš. při dosaženém maximu 370 m3/t org. suš. u psinečku 
velikého sklizeného měsíc před sklizní na semeno.
Konzervace travní hmoty senážováním řeší plynulé zásobování 
bioplynových stanic vhodným substrátem. Travní senáže jsou 
vhodným doplňkem vsázky bioplynových stanic, které využíva-
jí převážně kukuřičnou siláž.
Praktické příklady využití travní hmoty pro výrobu energie před-
stavuje bioplynová stanice ve Valašském Meziříčí, fi rma BIOPE-
LETY s.r.o. ve Frenštátě pod Radhoštěm a fi rma PONAST spol. s. 
r. o ve Valašském Meziříčí.
Nový výzkum trav a vybraných plodin v současnosti má za cíl 
ověřit možnosti jejich pěstování v podmínkách měnícího se kli-
matu se zřetelem na sucho. U těchto rostlin do budoucna bude 
zkoumán i vliv na půdní vlastnosti a úrodnost půdy.

Použitá literatura k dispozici u autora.

Poděkování
Publikace je realizována na základě fi nanční podpory MZe 
v rámci institucionální podpory na rozvoj výzkumné organizace 
OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. se sídlem v Zubří MZE RO-1820 
a v rámci institucionální podpory na Dlouhodobý koncepční 
rozvoj VÚZT, v. v. i., RO0620.

Obr. 7 Příprava minisenáží o hmotnosti asi 1 kg  foto: J. Frydrych

Obr. 8 Brikety vyrobené z psinečku velikého – síto 10 mm  foto: D. Andert

Obr. 9 Matrice na lisování fytomasy s ukázkou pelet foto: I. Gerndtová
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Nové techniky šlechtění 
pro udržitelnější zemědělství 

Národní centrum kompetence s názvem Biotechnologické 

centrum pro genotypování rostlin je jediným centrem v ČR, 

které propojuje přední česká výzkumná pracoviště profilující 

se v oblasti rostlinných biotechnologií s uživateli z řad šlech-

titelských firem. 

Cílem centra je posílit transferové mechanismy a podpořit kon-
kurenceschopnost zemědělství s přesahem do odvětví potravi-
nářského a pivovarnicko-sladařského aplikací výsledků VaV. 
Centrum je zaměřeno na genotypování, fenotypizaci a šlechtění 
šesti klíčových plodin – jetel luční, ječmen, brambory, hrách, 
trávy a třešně. Projekt NCK je podpořen Technologickou agen-
turou ČR. Koordinačním pracovištěm je Zemědělský výzkum, 
spol. s r.o., Troubsko a partnery výzkumné organizace a fi rmy 
uvedené v dolní části tohoto stručného příspěvku. 
Začátkem září prokázaly první asociační analýzy položek bram-
bor vztah mezi fenotypovými znaky a variabilitou genomů jed-

notlivých rostlin. Realizační tým pod vedením Výzkumného 
ústavu bramborářského výsledky zpracuje do užitného vzoru 
pro sadu markerů, které umožní šlechtitelům snáze rozpoznat 
v šlechtitelském materiálu agronomicky důležité znaky (např. 
odolnost k rakovině brambor). Hlavní řešitel RNDr. Jan Ne-
dělník, Ph.D. ze společnosti Zemědělský výzkum, spol. s r.o., 
Troubsko uvedl: „Výsledek je o to cennější, že potvrzuje správ-
nost zvolené metodiky práce řešitelského týmu, který v součas-
né době analyzuje data dalších strategických plodin.“
Rozhodnutí Evropského soudního dvora a zákaz genetické 
modifi kace a editace genů hospodářsky významných organis-
mům zvyšuje nároky na šlechtitelské metody založené na pro-
cesech náhodné mutageneze a metody, které těží z analýzy 
stávající genetické variability. „Proto je projekt NCK tak dů-
ležitý, umožňuje totiž rozvíjet disponibilní metody tak, aby 
bylo možné řešit stále náročnější požadavky spojené s klima-
tickými změnami, civilizačními chorobami a výzvami oběho-
vého hospodářství a bioekonomiky“, dodává manažerka NCK 
Ing. Marie Kubáňková, Ph.D.
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Ukončování vegetace a sklizeň 
semenných porostů jetele

Úvod
Jetele, podobně jako další jeteloviny, jsou pěstovány hlavně 
pro produkci píce a zelené hmoty a nikoli pro produkci se-
men. Proto také nebyly na produkci semen primárně šlechtěny 
a v produkci semen a ve fyziologii dozrávání jsou u nich velké 
rozdíly jak mezi jednotlivými druhy, tak i mezi odrůdami. Nej-
významnějšími druhy jetele, které se u nás pěstují, za účelem 
produkce osiva jsou jetel nachový a jetel luční. Produkce se-
men je u těchto dvou druhů rozdílná a je ovlivňována mnoha 
faktory, zejména pak rozdílným vývojem obou druhů. 

Stručná charakteristika obou druhů jetelů
Jetel nachový je ozimou jetelovinou vhodnou téměř do všech 
oblastí a do všech typů půd. Seje se v srpnu až září a po přezi-
mování obnovuje vegetaci časně na jaře už při poměrně nízkých 
teplotách. Je jednosečný a v průběhu tvorby poupat a nakvétání 

kvalita jeho píce velmi rychle klesá (rychle stárne). Nakvétání 
je u něj indikováno délkou dne přesahující 12 hodin, obvykle 
v dubnu až květnu v závislosti na teplotách a nadmořské výšce. 
Semena dozrávají nejdříve 30 dní po opylení a na semeno se 
obvykle sklízí na konci června až v první polovině července. 
Rostliny během dozrávání zavadají a ukončují vegetaci. Rych-
lost ukončování vegetace u něj závisí na teplotách a přísunu 
vláhy. Důležité je u něj správné načasování sklizně, protože 
hlávky se po dozrání začínají drolit a vlivem rozpadu hlávek 
u něj může docházet ke značným ztrátám. Se sklizní je možné 
začít, když je většina rostlin hnědá a zavadlá a semena jsou svět-
le žlutohnědá, oválná a tvrdá, nejdříve tak týden až deset dní 
po zavadnutí poslední hlávky, když jsou poslední dozrávající 
semena ve špičce hlávky ve fázi těstovité zralosti. 
Jetel luční je vytrvalou jetelovinou, ale často se ponechává 
pouze do prvního užitkového roku. Porosty se mohou zakládat 
buď z jarních, nebo z podzimních výsevů. Je vícesečný a jeho 
píce stárne výrazně pomaleji než u jetele nachového. Po seči 
obrůstá a intenzita obrůstání závisí především na dostatku vlá-
hy. Na semeno se sklízí v prvním užitkovém roce, obvykle 
z druhé seče. Ukončování vegetace v průběhu dozrávání se-
men je u něj mnohem pozvolnější než u jetele nachového. 
V grafu 1 je znázorněn průběh ukončování vegetace u jetele 
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Graf 1 Průběh ukončování vegetace u jetele nachového a jetele lučního
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nachového a jetele lučního v našich pokusech. Semena do-
zrávají cca šest týdnů po opylení. Podle termínu první seče 
připadá sklizeň semene obvykle na druhou polovinu srpna 
až na září. Porost dozrává, pokud je 90 % hlávek hnědých, 
semeno je vybarvené a lze jej z hlávky vydrolit. Rozpadání 
hlávek u něj není tak závažným problémem jako u jetele na-
chového, kde v našich pokusech dosahoval odrol hlávek až 
55 %. U jetele lučního v našich pokusech k rozpadu hlávek 
vůbec nedocházelo. Sklizeň jetele lučního může kompliko-
vat obrůstání a zmlazování porostu, které může být za dostat-
ku vláhy velmi intenzivní. V grafu 2 je znázorněno rozdílné 
obrůstání porostů u jetele nachového a jetele lučního v na-
šich pokusech. 

Způsoby sklizně semenných porostů jetele
Metoda sklizně je určována vlastnostmi plodiny, klimatický-
mi podmínkami, a také mechanizací dostupnou pro sklizeň 
a pro následnou úpravu a případné dosoušení osiva. Před 
vlastní sklizní osiva je často nezbytné ukončení vegetace sklí-
zeného porostu. U semenných porostů jetele se nabízejí dvě 
metody mechanizované sklizně, a to sklizeň dvoufázová (dě-
lená) nebo sklizeň přímá. Každá z těchto metod využívá jiný 
způsob ukončení vegetace. 

Dvoufázová sklizeň
U dvoufázové sklizně dochází k ukončení vegetace pře-
sečením a nařádkováním porostu. U nás se pro tento účel 
využívají diskové žací stroje. Vhodnější jsou sekací systé-
my s čelním i bočním sečením, kde je zajištěn dostatečný 
výkon a nedochází ke zbytečnému přejíždění řádků. Pokud 
jsou ve výbavě žacího stroje kondicionéry, musí být před 
vlastním sečením demontovány. Mezi řádky by měly zůstat 
minimální, ale zřetelné mezery, tak aby řádek rychle a do-
statečně vysychal, ale aby byl umožněn pojezd další mecha-
nizace. Fáze sečení je důležitější než samotný sběr, protože 
včasné, šetrné a přesné nařádkování je základem pro vlastní 

sběr a výmlat osiva. Nařádkovaný porost se nechá přirozeně 
doschnout. Délka dosychání závisí na stavu porostu před 
přesečením a na povětrnostních podmínkách. 
Ve druhé fázi dvoufázové sklizně probíhá sběr a mlácení 
pokosené nařádkované hmoty. Sběr probíhá vždy opačným 
směrem, než byl směr sečení. Doba sběru se řídí hlavně po-
časím (s ohledem na riziko srážek), proschnutím a vlhkostí 
sbírané hmoty, technickými možnostmi podniku a dalšími 
faktory. Vzhledem k nižší vlhkosti sbírané hmoty probíhá 
sběr obvykle v odpoledních hodinách. 
Dvoufázová sklizeň je ve srovnání s přímou sklizní levněj-
ší (za předpokladu dostatečného technického vybavení pro 
tento způsob sklizně), ale také rizikovější. Přirozené prosy-
chání vyžaduje stálé a suché počasí bez deště, které umožní 
dostatečné proschnutí posečené hmoty. Hlavní nevýhodou 
této technologie je proto značná závislost na povětrnost-
ních podmínkách, jejichž průběh není možné nijak ovlivnit 
nebo předem zajistit. U jetele nachového komplikuje tento 
způsob sklizně také rozpadavost hlávek. Hlávky se začínají 
rozpadat cca ve fázi 2/3 zralých semen v hlávce. V našich 
pokusech dosahoval v této vývojové fázi rozpad hlávek oko-
lo 1 %. Soudržnost hlávky v této fázi byla ještě poměrně 
vysoká (protažení hlávky v sevřené dlani neiniciovalo její 
rozpad), ale postup rozpadání hlávek byl velmi rychlý. V zá-
vislosti na intenzitě prosychání porostu se citlivost k rozpa-
du s dozráváním rychle zvyšovala, o čtyři dny později se 
rozpad hlávek zvýšil z 1 % na cca 25 %. Se sklizní jetele 
nachového je proto nutné začít včas. Ztráty odrolem lze 
omezit řádkováním za větší vlhkosti, např. za rosy. U jetele 
lučního je rozpad hlávek poměrně nízký, avšak za přízni-
vých vlhkostních podmínek u něj může docházet k poměr-
ně intenzivnímu obrůstání posečeného porostu. Prorůstání 
mladého zeleného porostu pak může nepříznivě ovlivnit 
prosychání a sběr posečené hmoty.

Přímá sklizeň
Jedná se o přímou kombajnovou sklizeň množitelských po-
rostů upravenou sklízecí mlátičkou s vylušťovacím košem. 
U této sklizňové technologie je u obou druhů jetele k ukon-
čení vegetace porostů doporučována tzv. desikace. Při de-
sikaci je porost před vlastní kombajnovou sklizní ošetřen 
desikanty, které ukončí vegetaci, urychlí prosychání porostu 
a usnadní sklizeň. Doposud se k ní využívala účinná látka di-
kvát. Na začátku roku 2020 však končí registrace této účinné 
látky a tím i možnost jejího používání (nařízení Komise EU 
2018/1532 ze dne 12. října 2018). 
S jejím zrušením vyvstává otázka její náhrady. Z 27 skupin 
herbicidů rozdělených podle způsobu účinku jsou k desi-
kaci nejvhodnější inhibitory PS I systému, kam patří dikvát
a paraquat, které už u nás nebudou k dispozici. Výhodou 
těchto látek je jejich univerzálnost, rychlost působení, širo-
ké spektrum účinku, minimální vliv na kvalitu osiva a také 
skutečnost, že působí kontaktně a nepoškozují kořenový 
systém rostliny. Lze je tak používat i u víceletých druhů. 
Desikace touto účinnou látkou se u jetele nachového dopo-
ručovala ve fázi 2/3 zralých semen v hlávce a u jetele luč-

Graf 2 Intenzita obrůstání porostů v průběhu dozrávání semen u jetele na-

chového a lučního
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ního v období, kdy je v porostu 80–85 % hnědých hlávek 
a semena jsou vybarvená. U jetele lučního se pro zvýšení 
účinku doporučovalo použití smáčedla. Sklizeň mohla pro-
běhnout 6 až 8 dní po desikaci. 
K desikaci byly u bobovitých zkoušeny i další účinné látky 
(např. bromoxynil, karfentrazon-ethyl, fl umioxazin, pyrafl u-
fen-ethyl, fl uroxypyr, glyfosát aj.), které ale mají ve srovnání 
s dosud používaným dikvátem mnohé nevýhody. Jejich úči-
nek je pomalejší a méně razantní a také nejsou tak univer-
zální. Účinkují na menší druhové spektrum rostlin a jejich 
působení je odlišné. Informací o možnostech jejich využití 
k desikaci jetelovin je poměrně málo a z tohoto důvodu 
byly v roce 2019 zrealizovány maloparcelové pokusy s růz-
nými účinnými látkami v kombinacích se smáčedly a s hno-
jivem DAM s cílem zjistit jejich účinnost nejen na dozráva-
jící rostliny jetelů, ale také na nejčastěji zastoupené plevele. 

Výsledky desikačních pokusů 
u dvou druhů jetele

Jednalo se o maloparcelkové pokusy s velikostí parcel 12,5 m2

ve třech opakováních s náhodným uspořádáním. U jetele na-
chového bylo zkoušeno celkem 15 variant (Tab. 1) a u jetele 
lučního celkem 12 variant (Tab. 2). Maloparcelkové pokusy 
byly vyměřovány v provozních plochách. Porost jetele nacho-
vého byl v Nové Vsi a porost jetele lučního v Javůrku. 
Přezimování porostů na obou lokalitách bylo dobré. Porosty 
jetelů byly na jaře dobře zapojené. V jeteli nachovém bylo 
mírné zaplevelení heřmánkovcem. V jeteli lučním bylo za-
plevelení velmi nízké, nejvíce se vyskytovaly merlíky, turan-
ka a locika. Údaje o průběhu počasí v roce 2019 ze stanice 
v Troubsku jsou uvedeny v tabulce 3.
V průběhu měsíce června, kdy dozrával jetel nachový, bylo 
počasí velmi teplé, což značně urychlilo jeho přirozené do-
zrávání a zasychání. V průběhu dozrávání jetele nachového 

Tab. 1 Seznam variant u jetele nachového 

Varianta Přípravky Účinná látka Termín 
ošetření

Dávka přípravku 
v l (g)/ha

Náklady 
v Kč/ha

0 Kontrola bez ošetření - - - 0

1 DAM 1 : 1 + Silwet DAM 1 : 1 + smáčedlo B 200 + 0,3 l 3 496,2

2 Reglone dikvát bromid B 3,5 l 2 311,8

3 Kabuki + Dash HC + DAM pyrafl ufen-ethyl + smáčedlo + DAM A 0,8 + 1 l 1 686,6

4 Kabuki + Starane forte + Dash HC + DAM pyrafl ufen-ethyl + fl uroxypyr + smáčedlo + DAM A 0,8 + 0,6 + 1 +10 l 2 515,8

5 Spotlight + Dash HC + DAM karfentrazon-ethyl + smáčedlo + DAM A 1 + 1 + 10 l 1 163,0*

6 Spotlight + Dash HC + lepidlo + DAM karfentrazon-ethyl + smáčedlo + lepidlo + DAM B 1 + 1 + 1 + 10 l 2 538,0*

7 Spotlight + Dash HC + DAM - dvě aplikace karfentrazon-ethyl + smáčedlo + DAM (2x) A,B 2x 1 + 1 + 10 l 2 326,0*

8 Sumimax + Dash HC + DAM flumioxazin + smáčedlo + DAM A 142 g + 1 + 10 l 2 082,5

9 Starane Forte + Dash HC + DAM fluroxypyr + smáčedlo + DAM A 1,5 + 1 + 10 l 1 975,4

10 Pardner + Kayak + lepidlo + DAM bromoxynil + cypronidyl + lepidlo + DAM A 2 + 1 + 0,1 l 1 809,9

11 Beloukha + Dash HC + DAM kys. pelargonová + smáčedlo + DAM B 8 + 1 + 10 l 5 350,6

12 DAM 1 : 1 + Dash HC DAM 1 : 1 + smáčedlo B 200 + 1 3 281,0

13 DAM 1 : 1 + Kayak DAM 1 : 1 + cypronidyl B 200 + 0,5 3 595,0

14 Reglone + Dash HC+ DAM dikvát bromid + smáčedlo + DAM C 3 + 100 + 0,5 3 622,0

* Přepočteno z ceny, za kterou se přípravky Spotlihgt a Spodnam aktuálně prodávají v Polsku (při kurzu zlotého 6 Kč)

Tab. 2 Seznam variant u jetele lučního 

Varianta Přípravky Účinná látka Termín 
ošetření

Dávka přípravku 
v l (g)/ha

Náklady 
v Kč/ha

0 Kontrola bez ošetření - - - 0

2 Reglone dikvát bromid B 3,5 l 2 311,8

3 Kabuki + Dash HC + DAM pyrafl ufen-ethyl + smáčedlo + DAM A 0,8 + 1 + 10 l 1 686,6

4 Kabuki + Starane forte + Dash HC + DAM pyrafl ufen-ethyl + uroxypyr + smáčedlo + DAM A 0,8 + 0,6 + 1 + 10 l 2 515,8

5 Spotlight + Dash HC + DAM karfentrazon-ethyl + smáčedlo + DAM A 1 + 1 + 10 l 1 163,0*

6 Spotlight + kayak + lepidlo + DAM karfentrazon-ethyl + smáčedlo + lepidlo + DAM A 1 + 0,5 + 1 + 10 l 2 538,0*

7 Spotlight + Kabuki + Dash HC + DAM karfentrazon-ethyl + pyraflufen-ethyl + smáčedlo + DAM A 1 + 0,8 + 1 + 10 l 2 533,0*

8 Sumimax + Dash HC + DAM flumioxazin + smáčedlo + DAM A 142 g + 1 + 10 l 2 163,0

9 Roundup glyfosát A 3,5 l 769,0

10 Pardner + Kayak + lepidlo + DAM bromoxynil + cypronidyl + lepidlo + DAM A 2 + 1 + 0,1 + 10 l 1 809,9

11 Beloukha + Dash HC + DAM kys. pelargonová + smáčedlo + DAM A 8 + 1 + 10 l 5 350,6

12 DAM 1 : 1 + Dash HC DAM 1 : 1 + smáčedlo B 200 + 1 l 3 281,0

* Přepočteno z ceny, za kterou se přípravky Spotlihgt a Spodnam aktuálně prodávají v Polsku (při kurzu zlotého 6 Kč)
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byly tři silné bouřky s přívalovým deštěm (dne 6. 6., 20. 6. 
pozdě večer a 22. 6.). První z těchto bouřek způsobila poleh-
nutí porostu a poslední, těsně před sklizní, předčasný rozpad 
a vypadání hlávek. 
Pokusné přípravky byly u jetele nachového aplikovány 
ve třech termínech (A 17. 6., B 20. 6., C 19. 6.). Seznam va-
riant je uveden v tabulce 1. Byla hodnocena účinnost na jetel 
a na heřmánkovec a violku (jako nejčastější plevele), rozpad 
hlávek a obrůstání. Hodnocení proběhlo ve čtyřech termínech 
(17. 6., 20. 6., 24. 6., 28. 6.). 
U jetele lučního proběhla sklizeň semene z druhé seče. První 
seč proběhla 22. 5. U druhé seče dozrávala semena v průběhu 
měsíce srpna. Počasí bylo poměrně teplé a suché. Mírné sráž-
ky v druhé polovině měsíce nastartovaly obrůstání jetele, které 
bylo u tohoto druhu velkým problémem. Pokusné přípravky 
byly u jetele lučního aplikovány ve dvou termínech (A 12. 8., 
B 19. 8.). Seznam variant je uveden v tabulce 2. Byla hodnoce-
na účinnost na jetel, účinnost na merlíky, turanku a lociku (nej-
častější plevele) a obrůstání. K rozpadu hlávek u jetele lučního 

nedocházelo. Hodnocení bylo provedeno ve čtyřech termínech 
(12. 8., 15. 8., 19. 8., 23. 8.). 
První pokusnou variantou byla u obou druhů kontrola bez ošet-
ření, další kontrolní varianta (var. 2) byla ošetřena účinnou látkou 
dikvát (přípravek Reglone). Dále byly zařazeny varianty s herbi-
cidními přípravky určenými k desikaci (účinné látky pyrafl ufen-
-ethyl a kys. pelargonová) a dalšími herbicidy, které jsou u nás 
používané a registrované k jiným účelům než k desikaci (účinné 
látky karfentrazon-ethyl, fl umioxazin, furoxypyr a bromoxynil). 
Pro zvýšení a urychlení účinku byly přípravky kombinovány se 
smáčedlem (Dash HC) a tekutým hnojivem DAM. K některým 
variantám bylo přidáváno také lepidlo, které mělo omezit rozpad 
hlávky při dozrávání. U jetele lučního byla zkoušena také účin-
ná látka glyfosát. U obou druhů byly zkoušeny i varianty pouze 
s vysokou dávkou hnojiva DAM (200 l/ha) v poměru 1 : 1 s vo-
dou a v kombinaci se smáčedly. Pro srovnání cenové náročnosti 
ošetření porostu u jednotlivých variant jsou v tabulkách 1 a 2
uvedeny také přibližné cenové náklady na hektar. 
Hodnocení bylo prováděno vizuálně. Byl hodnocen podíl od-
umřelých/zaschlých/hnědých pletiv v procentech pro jednotlivé 
části rostlin (listy, stonky, plodenství). U plevelů bylo hodno-
ceno pouze celkové poškození rostliny v procentech. U rozpa-
du hlávek byl hodnocen podíl odrolených částí v procentech. 
U obrůstání byla hodnocena pokryvnost nově obrostlých rostlin 
na parcele v procentech. Poslední hodnocení vždy proběhlo těs-
ně před sklizní. 
Sklizeň byla provedena maloparcelkovým kombajnem značky 
Sampo. U jetele nachového proběhla sklizeň 28. 6. 2019 a u je-
tele lučního 23. 8. 2019. Vzorky byly dle potřeby dosušeny 
a byl stanoven výnos čistých semen (výsledky byly přepočítány 
na vlhkost 8 %), podíl semen, které po sklizni zůstaly v luscích, 
HTS a klíčivost. Výsledky byly vyhodnoceny v programu Statis-
tica 12 metodou analýzy rozptylu a následným testováním Tu-
keyho testem na hladině α 0,05. 

Tab. 3 Průměrná měsíční teplota, vlhkost vzduchu a úhrn srážek v roce 2019

Měsíc Rok
Průměrná 

teplota
(°C)

Průměrná 
vlhkost 

vzduchu
(%)

Měsíční 
úhrn srážek

(mm)

Leden 2019 -0,9 79 23,0

Únor 2019 2,4 75 17,2

Březen 2019 6,7 68 26,5

Duben 2019 11,1 56 16,9

Květen 2019 12,2 71 78,1

Červen 2019 22,0 64 65,4

Červenec 2019 20,3 61 60,4

Srpen 2019 20,8 67 55,9

Tab. 4 Zasychání listové plochy u jetele nachového

Listy Datum hodnocení: 17. 6. 20. 6. 24. 6. 28. 6.

Varianta Účinná látka Termín 
aplikace Listy (% mrtvých/hnědých/suchých pletiv)

0 Kontrola bez ošetření - 75 a 93 a 99,5 a 100 a

1 DAM 1 : 1 + smáčedlo B 75 a 93 a 100 b 100 a

2 Dikvát bromid B 75 a 96 ab 100 b 100 a

3 Pyrafl ufen-ethyl + smáčedlo + DAM A 75 a 97 ab 100 b 100 a

4 Pyrafl ufen-ethyl + fl uroxypyr + smáčedlo + DAM A 75 a 97 ab 100 b 100 a

5 Karfentrazon-ethyl + smáčedlo + DAM A 75 a 96 ab 100 b 100 a

6 Karfentrazon-ethyl + smáčedlo + lepidlo + DAM B 75 a 93 a 100 b 100 a

7 Karfentrazon-ethyl + smáčedlo + DAM (2x) A,B 75 a 96 ab 100 b 100 a

8 Flumioxazin + smáčedlo + DAM A 75 a 96 ab 100 b 100 a

9 Fluroxypyr + smáčedlo + DAM A 75 a 97 ab 100 b 100 a

10 Bromoxynil + cypronidyl + lepidlo + DAM A 75 a 99 b 100 b 100 a

11 Kys. pelargonová + smáčedlo + DAM B 75 a 94 ab 100 b 100 a

12 DAM 1 : 1 + smáčedlo B 75 a 94 ab 100 b 100 a

13 DAM 1 : 1 + cypronidyl B 75 a 94 ab 100 b 100 a

14 Dikvát bromid + smáčedlo + DAM C 75 a 93 a 100 b 100 a

* písmenné indexy znázorňují statistické rozdíly na hladině α 0,05
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Zasychání/odumírání/hnědnutí listů, 
stonků a hlávek u jetele nachového

Zasychání listů bylo vzhledem k počasí velmi rychlé. V ter-
mínu první aplikace byly zaschlé tři čtvrtiny listové plochy. 
V době sklizně bylo u všech variant zaschlých 100 % listů. 
U neošetřené kontroly bylo zasychání listů mírně pomalej-
ší. Nejrychleji pak listy zasychaly u dikvátu v kombinaci se 
smáčedlem a hnojivem DAM (var. 14) a pak u bromoxyni-
lu v kombinaci s cypronidilem (var. 10). Byl zde statisticky 
průkazný rozdíl ve srovnání s neošetřenou kontrolou. Vý-
sledky uvádí tabulka 4.
Zasychání stonků bylo výrazně pomalejší než zasychání lis-
tů a hlávek. V termínu první aplikace bylo zaschlých téměř 

50 % stonků. Vzhledem k počasí bylo zasychání stonků po-
měrně rychlé a v době sklizně bylo zaschlých 92 % stonků 
u neošetřené kontroly. Zaschnutí stonků u ošetřených va-
riant se pohybovalo od 94 do 100 %. Nejlepší zasychání 
bylo u dikvátu v kombinaci se smáčedlem a hnojivem DAM 
(var. 14), dále u samotného dikvátu (var. 2) a u bromoxy-
nilu v kombinaci s cypronidilem (var. 10). Výsledky uvádí 
tabulka 5. 
Zasychání hlávek bylo ještě rychlejší než zasychání listů. 
V termínu první aplikace byly hlávky zaschlé téměř z 90 % 
a v době sklizně bylo u všech variant zaschlých 100 % hlá-
vek. Kontrolní varianta bez ošetření zasychala mírně poma-
leji než ošetřené varianty. Výsledky uvádí tabulka 6.

Tab. 5 Zasychání stonků u jetele nachového

Stonky Datum hodnocení: 17. 6. 20. 6. 24. 6. 28. 6.

Varianta Účinná látka Termín 
aplikace Stonky (% mrtvých/hnědých/suchých pletiv)

0 Kontrola bez ošetření - 48 a 72 a 81 a 92 a

1 DAM 1 : 1 + smáčedlo B 47 a 74 ab 86 abc 95 bc

2 Dikvát bromid B 47 a 82 bc 91 cd 98 cd

3 Pyrafl ufen-ethyl + smáčedlo + DAM A 47 a 80 abc 87 abcd 96 bc

4 Pyrafl ufen-ethyl + fl uroxypyr + smáčedlo + DAM A 47 a 82 bc 88 bcd 96 bc

5 Karfentrazon-ethyl + smáčedlo + DAM A 47 a 82 bc 85 ab 95 abc

6 Karfentrazon-ethyl + smáčedlo + lepidlo + DAM B 47 a 77 abc 86 abc 95 bc

7 Karfentrazon-ethyl + smáčedlo + DAM (2x) A,B 47 a 82 bc 88 bcd 95 abc

8 Flumioxazin + smáčedlo + DAM A 47 a 80 abc 89 bcd 96 bc

9 Fluroxypyr + smáčedlo + DAM A 47 a 80 abc 88 bcd 94 ab

10 Bromoxynil + cypronidyl + lepidlo + DAM A 47 a 83 c 92 d 98 cd

11 Kys. pelargonová + smáčedlo + DAM B 47 a 78 abc 88 bcd 94 ab

12 DAM 1 : 1 + smáčedlo B 48 a 73 a 85 ab 96 bc

13 DAM 1 : 1 + cypronidyl B 48 a 73 a 88 bcd 96 bc

14 Dikvát bromid + smáčedlo + DAM C 48 a 72 a 100 e 100 d

* písmenné indexy znázorňují statistické rozdíly na hladině α 0,05

Tab. 6 Zasychání hlávek u jetele nachového

Hlávky Datum hodnocení: 17. 6. 20. 6. 24. 6. 28. 6.

Varianta Účinná látka Termín 
aplikace Hlávky (% mrtvých/hnědých/suchých pletiv)

0 Kontrola bez ošetření - 89 a 97 abc 99 a 100 a

1 DAM 1 : 1 + smáčedlo B 88 a 96 abc 100 c 100 a

2 Dikvát bromid B 88 a 98 abc 100 c 100 a

3 Pyrafl ufen-ethyl + smáčedlo + DAM A 88 a 99 c 100 c 100 a

4 Pyrafl ufen-ethyl + fl uroxypyr + smáčedlo + DAM A 88 a 99 c 100 c 100 a

5 Karfentrazon-ethyl + smáčedlo + DAM A 88 a 99 bc 100 c 100 a

6 Karfentrazon-ethyl + smáčedlo + lepidlo + DAM B 88 a 96 a 100 c 100 a

7 Karfentrazon-ethyl + smáčedlo + DAM (2x) A,B 88 a 98 abc 100 c 100 a

8 Flumioxazin + smáčedlo + DAM A 88 a 97 abc 100 c 100 a

9 Fluroxypyr + smáčedlo + DAM A 88 a 97 abc 100 c 100 a

10 Bromoxynil + cypronidyl + lepidlo + DAM A 88 a 99 c 100 c 100 a

11 Kys. pelargonová + smáčedlo + DAM B 88 a 96 abc 100 c 100 a

12 DAM 1 : 1 + smáčedlo B 89 a 96 ab 100 c 100 a

13 DAM 1 : 1 + cypronidyl B 89 a 97 abc 99,5 b 100 a

14 Dikvát bromid + smáčedlo + DAM C 89 a 97 abc 100 c 100 a

* písmenné indexy znázorňují statistické rozdíly na hladině α 0,05
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Tab. 7 Zasychání listové plochy u jetele lučního

Listy Datum hodnocení: 12. 8. 15. 8. 19. 8. 23. 8.

Varianta Účinná látka Termín 
aplikace Listy (% mrtvých/hnědých/suchých pletiv)

0 Kontrola bez ošetření - 42 a 42 ab 73 cd 84 a

2 Dikvát bromid B 42 a 42 ab 77 acd 100 c

3 Pyrafl ufen-ethyl + smáčedlo + DAM A 42 a 52 ab 85 ab 91 abc

4 Pyrafl ufen-ethyl + fl uroxypyr + smáčedlo + DAM A 40 a 40 a 72 d 86 ab

5 Karfentrazon-ethyl + smáčedlo + DAM A 40 a 40 a 79 abcd 86 ab

6 Karfentrazon-ethyl + smáčedlo + lepidlo + DAM A 42 a 42 ab 75 acd 83 a

7 Karfentrazon-ethyl + pyrafl ufen-ethyl + smáčedlo + DAM A 42 a 48 ab 78 abcd 86 ab

8 Flumioxazin + smáčedlo + DAM A 42 a 47 ab 85 ab 89 ab

9 Glyfosát A 40 a 40 a 83 abc 89 ab

10 Bromoxynil + cypronidyl + lepidlo + DAM A 42 a 50 ab 85 ab 93 abc

11 Kys. pelargonová + smáčedlo + DAM A 42 a 63 b 88 b 95 bc

12 DAM 1 : 1 + smáčedlo B 42 a 53 ab 83 abc 91 abc

* písmenné indexy znázorňují statistické rozdíly na hladině α 0,05

Tab. 8 Zasychání stonků u jetele lučního

Stonky Datum hodnocení: 12. 8. 15. 8. 19. 8. 23. 8.

Varianta Účinná látka Termín 
aplikace Stonky (% mrtvých/hnědých/suchých pletiv)

0 Kontrola bez ošetření - 25 a 28 a 32 a 56 a

2 Dikvát bromid B 23 a 28 a 37 ab 99 b

3 Pyrafl ufen-ethyl + smáčedlo + DAM A 25 a 37 a 50 ab 80 ab

4 Pyrafl ufen-ethyl + fl uroxypyr + smáčedlo + DAM A 23 a 27 a 37 ab 55 a

5 Karfentrazon-ethyl + smáčedlo + DAM A 25 a 32 a 40 ab 63 a

6 Karfentrazon-ethyl + smáčedlo + lepidlo + DAM A 25 a 35 a 38 ab 66 a

7 Karfentrazon-ethyl + pyrafl ufen-ethyl + smáčedlo + DAM A 25 a 33 a 43 ab 67 a

8 Flumioxazin + smáčedlo + DAM A 25 a 35 a 45 ab 68 a

9 Glyfosát A 25 a 30 a 47 ab 75 ab

10 Bromoxynil + cypronidyl + lepidlo + DAM A 25 a 38 a 55 ab 83 ab

11 Kys. pelargonová + smáčedlo + DAM A 25 a 43 a 57 b 76 ab

12 DAM 1 : 1 + smáčedlo B 25 a 40 a 43 ab 65 a

* písmenné indexy znázorňují statistické rozdíly na hladině α 0,05

Tab. 9 Zasychání hlávek u jetele lučního

Hlávky Datum hodnocení: 12. 8. 15. 8. 19. 8. 23. 8.

Varianta Účinná látka Termín 
aplikace Hlávky (% mrtvých/hnědých/suchých pletiv)

0 Kontrola bez ošetření - 85 a 87 a 94 abc 97 abc

2 Dikvát bromid B 83 a 85 a 94 abc 100 b

3 Pyrafl ufen-ethyl + smáčedlo + DAM A 85 a 88 a 91 ab 99 ab

4 Pyrafl ufen-ethyl + fl uroxypyr + smáčedlo + DAM A 85 a 87 a 96 abc 95 ac

5 Karfentrazon-ethyl + smáčedlo + DAM A 85 a 90 a 90 a 98 abc

6 Karfentrazon-ethyl + smáčedlo + lepidlo + DAM A 83 a 85 a 94 abc 99 ab

7 Karfentrazon-ethyl + pyrafl ufen-ethyl + smáčedlo + DAM A 85 a 87 a 94 abc 99 ab

8 Flumioxazin + smáčedlo + DAM A 85 a 88 a 97 abc 99 ab

9 Glyfosát A 85 a 87 a 97 bc 99 ab

10 Bromoxynil + cypronidyl + lepidlo + DAM A 85 a 87 a 96 abc 99 ab

11 Kys. pelargonová + smáčedlo + DAM A 85 a 92 a 98 c 99 ab

12 DAM 1 : 1 + smáčedlo B 85 a 87 a 93 abc 94 c

* písmenné indexy znázorňují statistické rozdíly na hladině α 0,05
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Zasychání/odumírání/hnědnutí listů, 
stonků a hlávek u jetele lučního

U jetele lučního byla v termínu první aplikace zaschlá necelá 
polovina listové plochy. V době sklizně bylo u kontroly za-
schlých 84 % listové plochy. Průkazný rozdíl ve srovnání s kon-
trolou byl u dikvátu (var. 2), kde bylo zaschlých 100 % listů 
a u kys. pelargonové (var. 11), kde bylo zaschlých 95 % listové 
plochy. U ostatních variant nebyl průkazný rozdíl ve srovnání 
s kontrolou, i když většina variant vykazovala oproti kontrole 
mírné zlepšení. Výsledky uvádí tabulka 7.
U stonků bylo zasychání pomalejší a byla zde mnohem vyšší 
variabilita. Průkazně vyšší zaschnutí stonků oproti neošetřené 
kontrole bylo pouze u dikvátu (var. 2), i když určité zlepšení 
v zasychání stonků bylo pozorováno na většině variant. V za-
sychání hlávek nebyly zjištěny průkazné rozdíly mezi ošet-

řenými variantami a neošetřenou kontrolou. Výsledky uvádí 
tabulky 8 a 9.

Rozpad hlávek
U jetele nachového se hlávky začaly rozpadat ve druhém ter-
mínu hodnocení (cca týden před sklizní) ve vývojové fázi 2/3 
zralých semen v hlávce a rozpadání hlávek bylo v tomto ter-
mínu rovnoměrné okolo 1 %. O čtyři dny později byl rozpad 
hlávek následkem bouřky poměrně značný a pohyboval se 
mezi 20 a 30 %. Před sklizní byl rozpad hlávek 40 až 55 %. 
Nejvyšší rozpad hlávek byl u varianty s dikvátem v kombinaci 
se smáčedlem a hnojivem DAM (var. 14), kde byl porost nejlé-
pe proschlý. U ostatních variant nebyl průkazný rozdíl oproti 
neošetřené kontrole (Tab. 10). U jetele lučního k rozpadu hlá-
vek nedocházelo.

Tab. 10 Rozpad hlávek u jetele nachového

Odrol hlávek                 Datum hodnocení: 17. 6. 20. 6. 24. 6. 28. 6.

Varianta Účinná látka Termín 
aplikace Podíl odrolení hlávek v %

0 Kontrola bez ošetření - 0 a 1 a 24 a 41 a

1 DAM 1 : 1 + smáčedlo B 0 a 1 a 22 a 40 a

2 Dikvát bromid B 0 a 1 a 28 ab 45 ab

3 Pyrafl ufen-ethyl + smáčedlo + DAM A 0 a 1 a 27 ab 47 ab

4 Pyrafl ufen-ethyl + fl uroxypyr + smáčedlo + DAM A 0 a 1 a 23 a 43 ab

5 Karfentrazon-ethyl + smáčedlo + DAM A 0 a 1 a 23 a 42 a

6 Karfentrazon-ethyl + smáčedlo + lepidlo + DAM B 0 a 1 a 23 a 38 a

7 Karfentrazon-ethyl + smáčedlo + DAM (2x) A,B 0 a 1 a 27 ab 43 ab

8 Flumioxazin + smáčedlo + DAM A 0 a 1 a 27 ab 40 a

9 Fluroxypyr + smáčedlo + DAM A 0 a 1 a 25 ab 37 a

10 Bromoxynil + cypronidyl + lepidlo + DAM A 0 a 1 a 25 ab 38 a

11 Kys. pelargonová + smáčedlo + DAM B 0 a 1 a 23 a 42 a

12 DAM 1 : 1 + smáčedlo B 0 a 1 a 25 ab 43 a

13 DAM 1 : 1 + cypronidyl B 0 a 1 a 28 ab 43 a

14 Dikvát bromid + smáčedlo + DAM C 0 a 1 a 31 b 55 b

* písmenné indexy znázorňují statistické rozdíly na hladině α 0,05

Tab. 11 Obrůstání u jetele lučního

Obrůstání                      Datum hodnocení: 12. 8. 15. 8. 19. 8. 23. 8.

Varianta Účinná látka Termín 
aplikace Podíl obrůstání rostlin v %

0 Kontrola bez ošetření - 0 a 10 a 10 a 13 a

2 Dikvát bromid B 0 a 23 ab 20 b 11 a

3 Pyrafl ufen-ethyl + smáčedlo + DAM A 0 a 15 ab 8 a 8 a

4 Pyrafl ufen-ethyl + fl uroxypyr + smáčedlo + DAM A 0 a 2 a 5 a 7 a

5 Karfentrazon-ethyl + smáčedlo + DAM A 0 a 10 a 8 a 13 a

6 Karfentrazon-ethyl + smáčedlo + lepidlo + DAM A 0 a 22 ab 8 a 6 a

7 Karfentrazon-ethyl + pyrafl ufen-ethyl + smáčedlo + DAM A 0 a 15 ab 12 ab 8 a

8 Flumioxazin + smáčedlo + DAM A 0 a 17 ab 7 a 12 a

9 Glyfosát A 0 a 25 ab 8 a 6 a

10 Bromoxynil + cypronidyl + lepidlo + DAM A 0 a 22 ab 12 ab 16 a

11 Kys. pelargonová + smáčedlo + DAM A 0 a 3 a 8 a 10 a

12 DAM 1 : 1 + smáčedlo B 0 a 47 b 13 ab 17 a

* písmenné indexy znázorňují statistické rozdíly na hladině α 0,05
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Obrůstání

U jetele nachového bylo obrůstání rostlin minimální a nepře-
sahovalo 5 procent obrostlých rostlin v porostu. Větším problé-
mem bylo obrůstání u jetele lučního, kdy před sklizní semen 
byla pokryvnost nově obrostlého zeleného porostu až 60 %. 
Obrost byl nižší než sklízený desikovaný porost a dosahoval 
okolo 10 cm. Byla zde poměrně vysoká variabilita a mezi va-
riantami nebyly průkazné rozdíly. Výsledky uvádí tabulka 11.

Účinnost na plevele
Byla hodnocena účinnost na nejvýznamnější plevele zastou-
pené v porostu. U jetele nachového se nejvíce vyskytoval heř-
mánkovec a v menší míře také violka. Na violku nezabírala 
žádná varianta s výjimkou kombinace dikvátu se smáčedlem 
a hnojivem DAM, kde violka zaschla stejně jako všechno ostat-
ní. Účinnost na heřmánkovec byla kromě dikvátu pozorována 

také u pyrafl ufen-ethylu (var. 3). V grafu 3 je znázorněna účin-
nost na heřmánkovec ve 3. a 4. termínu hodnocení (v 1. a ve 2. 
termínu hodnocení byla účinnost u všech variant nulová). 
U jetele lučního byly nejvíce zastoupeny merlíky a ojedině-
le také locika a turanka. Na merlíky působil pyrafl ufen-ethyl 
(var. 3) a pyrafl ufen-ethyl v kombinaci s fl uroxypyrem (var. 4). 
V grafu 4 je znázorněna účinnost na merlíky ve 3. a 4. termí-
nu hodnocení (v 1. a ve 2. termínu hodnocení byla účinnost 
u všech variant nulová). Kombinace pyrafl ufen-ethylu s fl uro-
xypyrem (var. 4) účinkovala také na lociku. Na turanku nejlépe 
účinkovala kombinace kanfentrazon-ethylu s pyrafl ufen-ethy-
lem (var. 7). Locika a turanka se vyskytovaly pouze u některých 
variant. Locika se vyskytovala pouze na kontrole a dále u va-
riant 3, 4 a 6 a turanka se vyskytovala na kontrole a u variant 
6, 7, 8 a 9. U ostatních variant proto nebylo možné účinnost 
na tyto plevele posoudit.

Graf 3 Účinnost na heřmánkovec

Graf 4 Účinnost na merlíky
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Výnosové parametry
U jetele nachového měl způsob desikace průkazný vliv 
pouze na výnos. Nejnižší výnos zde měla varianta č. 14 
pravděpodobně kvůli vyššímu rozpadu hlávek, druhou nej-
horší variantou pak byla neošetřená kontrola. Ta také měla 
nejnižší klíčivost. Rozdíly v klíčivosti nebyly průkazné. Prů-
kazné rozdíly nebyly ani u dalších výnosových parametrů. 
Ošetření žádným z přípravků nemělo vliv na HTS, na podíl 
nevyluštěných semen ani na klíčivost. Výsledky jsou uvede-
ny v tabulce 12.
U jetele lučního nebyly u sledovaných výnosových para-
metrů zjištěny průkazné rozdíly mezi jednotlivými varian-

Tab. 12 Výnosové parametry u jetele nachového

Výnosové parametry Výnos
Podíl 

nevyluštěných 
semen

HTS Klíčivost

Varianta Účinná látka Termín 
aplikace kg/ha % g %

0 Kontrola bez ošetření - 588 ab 18 a 3,8931 a 61 a

1 DAM 1 : 1 + smáčedlo B 750 b 18 a 3,8994 a 64 a

2 Dikvát bromid B 757 b 22 a 3,9345 a 71 a

3 Pyrafl ufen-ethyl + smáčedlo + DAM A 720 b 23 a 3,9246 a 71 a

4 Pyrafl ufen-ethyl + fl uroxypyr + smáčedlo + DAM A 761 b 18 a 4,0761 a 71 a

5 Karfentrazon-ethyl + smáčedlo + DAM A 771 b 18 a 4,0076 a 69 a

6 Karfentrazon-ethyl + smáčedlo + lepidlo + DAM B 798 b 21 a 3,9802 a 68 a

7 Karfentrazon-ethyl + smáčedlo + DAM (2x) A,B 719 b 18 a 3,9811 a 66 a

8 Flumioxazin + smáčedlo + DAM A 798 b 19 a 3,9263 a 63 a

9 Fluroxypyr + smáčedlo + DAM A 737 b 23 a 3,9833 a 75 a

10 Bromoxynil + cypronidyl + lepidlo + DAM A 724 b 23 a 4,0207 a 62 a

11 Kys. pelargonová + smáčedlo + DAM B 727 b 22 a 3,9784 a 75 a

12 DAM 1 : 1 + smáčedlo B 676 ab 19 a 4,0376 a 62 a

13 DAM 1 : 1 + cypronidyl B 752 b 20 a 4,0308 a 69 a

14 Dikvát bromid + smáčedlo + DAM C 435 a 17 a 3,8512 a 69 a

* písmenné indexy znázorňují statistické rozdíly na hladině α 0,05

Tab. 13 Výnosové parametry u jetele lučního

Výnosové parametry Výnos HTS Klíčivost Podíl tvrdých 
semen

Varianta Účinná látka Termín 
aplikace kg/ha g % %

0 Kontrola bez ošetření - 277 a 1,3474 a 94 a 52 a

2 Dikvát bromid B 309 a 1,3635 a 96 a 56 a

3 Pyrafl ufen-ethyl + smáčedlo + DAM A 242 a 1,3736 a 97 a 56 a

4 Pyrafl ufen-ethyl + fl uroxypyr + smáčedlo + DAM A 358 a 1,3941 a 95 a 60 a

5 Karfentrazon-ethyl + smáčedlo + DAM A 314 a 1,3604 a 95 a 54 a

6 Karfentrazon-ethyl + smáčedlo + lepidlo + DAM A 287 a 1,3537 a 92 a 53 a

7 Karfentrazon-ethyl + pyrafl ufen-ethyl + smáčedlo + DAM A 291 a 1,3414 a 95 a 51 a

8 Flumioxazin + smáčedlo + DAM A 312 a 1,4070 a 95 a 53 a

9 Glyfosát A 306 a 1,3434 a 95 a 55 a

10 Bromoxynil + cypronidyl + lepidlo + DAM A 313 a 1,3395 a 94 a 55 a

11 Kys. pelargonová + smáčedlo + DAM A 358 a 1,3789 a 98 a 52 a

12 DAM 1 : 1 + smáčedlo B 212 a 1,4138 a 92 a 54 a

* písmenné indexy znázorňují statistické rozdíly na hladině α 0,05

tami. Ošetření zkoušenými přípravky nemělo průkazný vliv 
na výnos, na podíl vyloupaných a nevyloupaných semen, 
na HTS ani na klíčivost. Byl zde poměrně vysoký podíl tvr-
dých semen, který se pohyboval od 51 do 60 %. V podílu 
tvrdých semen také nebyly zjištěny statisticky průkazné roz-
díly. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 13.

Shrnutí a závěry
Při sklizni semenných porostů je možné využít dva způso-
by ukončení vegetace porostů a snížení vlhkosti sklízené 
hmoty. Prvním způsobem je přesečení a dosušení na řád-
cích, které se využívá při dělené sklizni. Jeho výhodou je, 
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že nevyžaduje aplikaci chemických přípravků a je možné 
jej využít i v ekologickém zemědělství. Jeho nevýhodou je 
značná rizikovost. Druhou možností ukončení vegetace po-
rostů je tzv. desikace, která se využívá při přímé sklizni. 
V maloparcelových pokusech byly zkoušeny možnosti vy-
užití některých účinných látek k desikaci semenných po-
rostů jetele. Ve srovnání s účinky dikvátu bylo zasychání 
rostlin u ostatních účinných látek pomalejší, a proto je zde 
předpoklad nutné dřívější aplikace přípravků ve srovnání 
s aplikací dikvátu. U jetele nachového byl u všech ošetře-
ných variant pozorován příznivý vliv na zasychání porostů, 
ale rozdíly byly vzhledem k celkově rychlému zasychání 
porostu poměrně malé. U jetele lučního byla účinnost zkou-
šených účinných látek nižší než u jetele nachového a byla 
zde také vyšší variabilita. Významným faktorem ovlivňují-
cím zasychání porostu bylo nejen zasychání rostlin jetele, 
ale také zasychání plevelů. Na nejčastější plevele, kterými 
v našich pokusech byly heřmánkovec a merlíky, nejlépe 
účinkovala účinná látka pyrafl ufen-ethyl.

Poděkování
Výsledek vznikl z iniciativy a za podpory SPTJS a za podpory Mi-
nisterstva zemědělství, institucionální podpora MZE-RO1719.
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Hlavní konkurenti však mají nabídku pícninářských strojů ucele-
nou a nabízí také stroje pro sečení a ošetřování pícnin.Výrobce 
strojů New Holland nedávno posílil svou tržní pozici převzetím 
sortimentu strojů pro sklizeň a zpracování píce od dánského vý-
robce Kongskilde. 
Pícninářské stroje dostaly nové označení, po vzoru lisů a řezaček 
také žlutou barvu a proběhla integrace celého výrobního a doda-
vatelského procesu do systému značky New Holland. Náhradní 
díly i technické informace tak již proudí stejnými kanály a stejně 
hladce jako u ostatní techniky New Holland. V belgickém Zedel-
gemu také započal vývoj nové generace žacích mačkačů, obrace-
čů a shrnovačů.
Dříve volitelné vyšší vybavení se u řady modelů přesunuje do zá-
kladní výbavy, takže například žací stroje jsou vybaveny mo-
derním hydro-pneumatickým odlehčením. Malé, střední i velké 
farmy tak mohou sklízet pícniny pomocí techniky New Holland 
a věříme, že zákazníci opět ocení dobrý poměr ceny a užitné 
hodnoty strojů.

Žací stroje New Holland
Žací lišty modelové řady DiscCutter vynikají nízkou výškou řezu 
a čistotou řezu a to díky unikátnímu uchycení nožů. Vari-Float je 
označení pro Hydro-pneumatické odlehčení žací jednotky s cen-
trálním zavěšením pro optimální kopírování terénu. Stroje jsou 
jednoduché na údržbu a pro provozní nastavení není třeba spe-
ciálních nástrojů. Obchodně se zaměřujeme zejména na vzadu 
nesené žací stroje DiscCutter se záběrem 2,8 m a 3,2 m. Čelní 
sečení bez kondicionéru obstará DuraDisc F300. Čelní žací stroj 
s kondicionérem a zavěšením na paralelogramu má typové ozna-
čení DiscCutter F320P. V kombinaci s vzadu neseným strojem je 
celková šířka záběru 6 m.  Záběr 8,6 m má nesená žací kombina-
ce MegaCutter 860, která je k dispozici jak s kondicionérem, tak 
bez něj. Lze ji tak agregovat s oběma zmíněnými čelními kosami. 
Jak je zvykem, číslo v názvu modelu napovídá pracovní záběr 
stroje. Písmeno P označuje kondicionér (plastové prsty) a F značí 
čelní zavěšení. K dispozici je tedy vhodná technika pro každou 
velikost farmy od záběru 2,8 m bez kondicionéru pro lehké trak-
tory až po výkonnou žací kombinaci s kondicionérem o záběru 
8,6 m pro traktory řady T7 LWB, která dle testu v Profi  dosahuje 
nejlepších výsledků při pracovní rychlosti 16 km/h.

Obraceče a shrnovače píce 
V kompletním pícninářském sortimentu nesmí chybět ani ob-
raceč píce. Stroje řady ProTed jsou k dispozici s pracovním 

záběrem od 4,5 do 8,8 m. Modely Proted 690 a Proted 880 
vhodně doplňují pícninářskou linku New Holland buď v šířce 
kolem 6 m nebo 8 m. Technicky je samozřejmě kladen důraz 
na dobré kopírování pozemků. Modelová řada shrnovačů píce 
ProRotor zahrnuje shrnovače s jedním nebo dvěma rotory. Shr-
nování píce do středového řádku je označeno písmenem C 
zatímco stranové shrnovače značí L. Středový shrnovač s nej-
lepším poměrem cena / 1 m záběru je ProRotor C820. Jedná 
se o tažený stroj vybavený řízením zadní nápravy pro lepší 
ovladatelnost v zatáčkách. Vyniká variabilními možnostmi na-
stavení. Nastavit lze nejen pracovní hloubku, ale i vodící drá-
hu ramen a sklon rotorů. Stranový shrnovač ProRotor L630 je 
vybavený pevným rámem pro lepší stabilitu a také postupným 
zvedáním rotorů na souvrati. 

Svinovací lisy
Nejen dojící roboty mohou být symbolem automatizace v ži-
vočišné výrobě. Ve žluté barvě a se značkou New Holland 
máte k dispozici svinovací lis, který umí ovládat funkce trak-
toru. Lis si sám traktor zastaví, zahájí vázání a hotový balík 
sám vyloží. Toto je další příklad tzv. asistované autonomie 
zemědělských strojů, kdy stroj v maximální míře pomáhá 
obsluze plnit svěřené úkoly správně a hospodárně po celý 
pracovní den. 
Funkce se nazývá IntelliBale™ a získala ocenění AE50 pro rok 
2017. IntelliBale™ využívá novou generaci ISOBUS Class 3 
a pomáhá automatizaci práce traktoru se závěsným zaříze-
ním. Nový systém obrací zažité paradigma, či česky zažitý 
způsob chápání „věcí jak jsou“, ve prospěch závěsného stro-
je, který nově říká energetickému prostředku – tedy traktoru, 
jak má pracovat, aby sám fungoval v optimu. Moderní traktor 
s plynulou převodovkou AutoCommand nebo dvouspojko-
vou převodovkou DynamicCommand se pak umí přizpůsobit 
a pracovat také hospodárně v podmínkách, které vyžaduje 
závěsný stroj. Aby systém fungoval, musí být ISOBUS 3 k dis-
pozici jak na traktoru, tak na závěsném zařízení, zde na svi-
novacím lisu řady Roll-Belt™. 

Sklízecí řezačky – vyšší výkon 
a nové typy mačkačů

Již tradičně nám u sklízecích řezaček povyrostl výkon moto-
ru, což oceníte především při sklizni kukuřice. Ostatně pro 
stejnou plodinu jsou určené také nové typy mačkačů resp. 
crop procesorů. Ke standardní verzi přibyly dva nové typy 
DuraCracker a DuraShredder. Nový drtič DuraCracker dispo-
nuje zesíleným rámem a zesílenými pohony, takže rovnoměr-
ně zpracovává i velké množství procházející hmoty, typické 
pro nejvýkonnější model řezačky. Procesor DuraShredder 
přidává k těmto prvkům navíc jako další výbavu spirálový 
řezací válec, který svým tvarem a rozdílem mezi otáčkami 
jednotlivých válců sklízenou hmotu rozmělní a zajistí ještě 
intenzivnější zpracování řezanky.

Žlutá pícninářská linka od New Holland
Značka New Holland historicky dodává na trh svinovací lisy, 

vysokotlaké lisy a sklízecí řezačky. V tomto segmentu New 

Holland vždy zákazníkům přinášel užitečné inovace a stroje si 

nacházely svůj okruh zákazníků především výborným pomě-

rem ceny a užitné hodnoty

Ing. Petr Hynek
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Tipy jak nastartovat sezonu s travními porosty
Ing. Dušan Kyselý, MBA

Travní porosty v uplynulém období trpěly masivním suchem, 
často mohly být provedeny jen 1-2 seče a později v srpnu již 
porosty vypadaly jako odumřelé. Kostřava rákosovitá, srha 
a lipnice luční jsou tolerantnější k suchu než jiné trávy, a proto 
porosty, v nichž bylo větší zastoupení těchto travních druhů, 
snášely sucho podstatně lépe než porosty obsahující převážně 
jiné travní druhy.
Na jaře tedy prověřte, jak silně jsou vaše travní porosty poško-
zené. Dojde k obnově porostu? Je porost poškozen od zvěře 
a od myší? Jak velké jsou mezery v porostu?

1. Bojujte s myší
Kromě poškození porostů od sucha došlo v loňském roce na mno-
ha místech k silnému napadení hraboši.
Pokud najdete na ploše 250 m2 od 5 do 8 otevřených myších děr, 
aplikujte návnady k likvidaci těchto škůdců (otrávené zrní nebo 
granule). Také je vhodné použít na poli podpěry pro dravce.

Porost zasažený hrabošem polním na Hané, leden 2020

2. Srovnejte povrch 
Brzy na jaře, pomocí smyků, bran a válců, srovnejte povrch na-
rušený divočáky, krtky a hraboši. Kontaminaci krmiva tak mi-
nimalizujete a trávy budou mít optimální prostor pro svůj růst.

3. Přesevem zaplňte vzniklé mezery 
Hluboko kořenící plevel může v období sucha lépe odolávat 
než mělce kořenící trávy. Mezerovité porosty poskytují pleve-
lům větší možnosti k růstu a přinášejí mu konkurenční výhodu. 

Poškození porostu zmírněte přesevem mezerovitých porostů. 
To platí, pokud je mezerovitost kolem 20 % plochy a podíl 
hodnotného krmiva činí přes 50 %.
Jestliže je v půdě ještě dostatečná vlhkost, zaplňte přesevem 
vzniklé mezery a zabraňte tak rozšiřování nežádoucích dru-
hů. Vzrostlý porost pak pokoste, aby přiseté trávy měly volný 
prostor k růstu. Přesev je možné provádět i po 1. seči, za před-
pokladu že se očekává dostatečný příděl srážek. U letních pře-
sevů je konkurence starého porostu podstatně menší než při 
jarních přesevech.
V případě, že použijete selektivní herbicid na plevele, je poté 
rovněž vhodné mezery ošetřit přesevem.

4. Zvolte správné travní druhy 
pro doplnění porostů

Pro přesevy se doporučují směsi z rychle rostoucích travních 
druhů se silnou konkurenční schopností. Ve směsi je za těchto 
podmínek vhodný jílek vytrvalý RGT TRIBAL s festuloliem. Jí-
lek vytrvalý reaguje na sucho výpadkem produkce, ale rychle 
regeneruje, festulolium je k suchu tolerantnější.
Jsou-li mezery v porostu větší, je možné přisévat méně konku-
renční druhy trav nebo hotové směsi, výborně vám poslouží trav-
ní směsi značky TRAVAMAN. Vyberte si vhodnou travní směs 
s ohledem na dané půdní vlastnosti a klimatické podmínky.

5. Přísev je za určitých podmínek 
vhodnější než přesev

V některých velmi suchých oblastech je vhodné použít 
osevní technologie s použitím drážek nebo frézování, jako 
jsou např. stroje STP 300, Vredo apod., jejichž použití je 
ovšem nákladnější.
Nesmíte zapomenout na válení, protože trávy následně lépe 
vzcházejí. Výsledek se často neprojeví ihned, ale až druhým 
rokem.

Přísev travního porostu strojem Gűttler

Jak se daří vašim travním porostům po masivním suchu v uply-

nulých letech? Sice přišlo na podzim několik dešťů, ale přesto 

je po zimě velké množství trvalých travních porostů mezero-

vitých a zaplevelených. V tomto článku najdete několik tipů 

na začátek sezony.
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6. Při vysokých ztrátách raději obnova

Pokud jsou travní porosty silně poškozené a mezerovitost do-
sahuje kolem 50%, je výhodnější zvolit kompletní obnovu 
travního porostu než řešení přesevem nebo přísevem. Obno-
vujte porost nejlépe brzy z jara, jakmile jsou plochy vhodné 
k pojezdu. Obnovu můžete provést také letním výsevem.
Na půdách, kde je možné orat, připravte půdu orbou a uplat-
něte agrotechniku jako u obilovin. Osevní lůžko (1-1,5 cm) 
musí být jemné a kypré, dole zpevněné. Použijte obvyklou secí 
techniku pro travní semena (vybavené čechrači), před a po setí 
se doporučuje porost zaválet. Jak u přísevů, tak i u obnovy je 
potřeba dostatečný výsevek – 35 kg/ha. U jemnosemenných 
směsí trav může být vysévané množství i nižší.

7. Vhodné směsi pro obnovy 
Volba správné směsi se řídí způsobem využívání, intenzitou 
a také stanovištěm. Vhodné směsi pro obnovu porostů jsou 
uvedeny v katalogu travních směsí TRAVAMAN, ve kterém si 
jistě vyberete odpovídající směs s ohledem na vaše požadavky.

8. Nezapomeňte přihnojit

V období sucha přihnojené porosty tolik netrpí. Proto přihnoj-
te cca 180 kg N/ha nejlépe rozdělené ve třech dávkách, při za-
stoupení jetelovin dostačuje třetinová dávka. Doplňte do půdy 
fosfor v dávce cca 30 kg/ha a draslík ve výši 60 kg/ha.

9. Dodržujte požadavky 
v chráněných oblastech

Mnoho travních porostů se nachází v chráněných oblastech. 
Nezapomeňte, že všechny plánované pracovní kroky pro zlep-
šení nebo obnovu travních porostů v oblastech se speciálními 
podmínkami musí být koordinovány s odpovědnými orgány.
Na travní směsi je možné i v tomto roce čerpat dotace na ozdra-
vení půdy, informujte se na SZIF, kde vám zcela jistě poradí.
Doufáme, že výše uvedené tipy spolu s příznivým počasím 
vám pomohou v letošním roce získat dostatek chutné píce 
a plné žlaby pro vaše zvířata.



Úvod

V dobách socialistického hospodářství se začaly rozorávat 
meze, remízky, větrolamy a pole se začala scelovat do „velkých 
širých lánů“. Zemědělství bylo orientováno hlavně na intenziv-
ní produkci a téměř žádná půda tak nezůstávala ležet ladem. 
Lado je výstižný český termín, kterým označujeme dříve země-
dělsky obhospodařovanou půdu (oranou, kosenou, pasenou), 
která už v současnosti nemá využití. Jsou to různé neudržované 
porosty a výskytem ruderálních druhů, a třeba také zarostlé bý-
valé louky a pastviny. Naproti tomu úhorem rozumíme dříve 
oranou nebo jakkoliv mechanicky narušovanou zemědělsky 
obhospodařovanou půdu, ponechanou v klidu pouze dočasně.
V ČR se v současné době úhory v pravém smyslu slova té-
měř nevyskytují. Pokud je nalezneme, jsou většinou vázány 
na opuštění polí z důvodu nepříznivých podmínek prostředí, 
jako např. velmi suchá nebo naopak zamokřená pole, části 
polí s vysokým výskytem kamení, štěrku, písku nebo jílu. Úho-
ry se vyskytují především v teplejších oblastech, mívají vazbu 
na okraje chráněných území, remízky a cesty, křoviny a lesy.

Historie vzniku úhorů
Úhory a úhorová vegetace existovaly v krajině od nepaměti, 
jakožto důsledek různých disturbancí neboli narušování, ať už 
to byly živelné pohromy, megaherbivoři čili velcí býložravci, 
nebo to byla činnost člověka. Rozšíření „pravých“ úhorů v kra-
jině je však vázáno až na počátky zemědělství. 

Pokud se podíváme do historie, tak pro Slovanskou kulturu 
byl typický takzvaný přílohový systém. Po dvou až třech le-
tech došlo kvůli poklesu úrodnosti obhospodařovaných ploch 
k přiložení (neboli přidání) nově oraných ploch. Na opuštěné 
ploše, která mezitím zůstala bez obhospodařování jako příloh, 
se půdní úrodnost samovolně obnovovala. Pro tuto přiroze-
nou regeneraci půdní úrodnosti bylo v závislosti na půdních 
a klimatických podmínkách zapotřebí tří až deseti let. 
Stádia vývoje vegetace v přílohovém systému podléhala urči-
tým zákonitostem a pravidelně se opakovala. Vývoj vegetace 
v černozemní oblasti popsali ukrajinští a ruští zemědělští his-
torikové a geobotanici takto: první rok přiložení se nazýval pa-
daliční, podle padalice – výdrolu neboli osení, které vyrůstalo 
druhým rokem z obilek vypadaných při poslední sklizni. Dru-
hý rok byl označován jako rok divizny, třetí rokem pelyňku, 
čtvrtý a pátý rokem pcháčů a bodláků. Šestý a sedmý rok byl 
rokem travin. Po sedmi letech pak následovalo kosení a pas-
tva. Poté došlo opět k orbě přílohu a jeho začlenění do osev-
ního postupu.
Zhruba od 12. století se tento dvojpolní neboli přílohový sys-
tém, změnil na trojpolní neboli úhorový, který zažil vrchol 
v 16.–17. století. Byl charakteristický tím, že pole, která vydala 
dvojí úrodu, byla třetím rokem ponechána jako úhor – ten byl 
využíván k pastvě dobytka, tím byl zároveň pohnojen, a nako-
nec byl zorán.
Ve 2. pol. 18. století v Anglii, která byla zemědělsky i průmy-
slově nejvyspělejší zemí tehdejšího světa, se začal v hrabství 
Norfolk používat 1. osevní postup střídavého hospodaření 
v historii. Takzvaný Norfolkský osevní postup umožňoval 
pěstování plodin bez zařazování úhoru. Šlo o rotaci tohoto 
osevního postupu: po řepě nebo bramborách následuje jar-
ní pšenice nebo ječmen, dále vojtěška nebo jetel a po nich 

Zvýšení biodiverzity v zemědělské krajině 
pomocí maloplošných úhorů 
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ozimé obiloviny – a tak stále dokola… Tento osevní postup 
znamenal počátek zemědělskotechnické revoluce. U nás se 
plně rozšířil v polovině 19. století a jeho modifi kace zůstá-
vají i dnes základem všech dnešních soustav střídání plodin 
na orné půdě. 

Úhory a spontánní vývoj vegetace
Vegetaci na úhorech tvoří především mladá vývojová stádia, 
která jsou udržována častými disturbancemi půdního povrchu. 
Vývoj vegetace na úhorech může probíhat různými způsoby, 
jednou z možných variant je stádium s ruderálními druhy, jako 
je například merlík bílý (Chenopodium album agg.), pcháč rol-
ní (Cirsium arvense) nebo pelyněk černobýl (Artemisia vulga-
ris), které převažuje zejména v prvních třech letech sukcese. 
Dalším možným směrem je oligotrofní varianta na živinami 
chudých půdách, při které se ruderální druhy v hojnější míře 
neuplatňují, a převládají jednoleté a dvouleté druhy přede-
vším ze skupiny polních plevelů. Jsou to například osívka jarní 
(Erophilla verna), kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pas-
toris), ředkev ohnice (Raphanus raphanistrum), hořčice pol-
ní (Sinapis arvensis), z dvouletých rostlin pak mrkev obecná 
(Daucus carota), komonice bílá (Melilotus albus) nebo hoř-
čík jestřábníkovitý (Picris hieracioides). Záhy nastupují trávy, 
v prvním roce např. ježatka kuří noha (Echinochloa crus- galli), 
bér zelený (Setaria viridis), v dalších letech pak pýr plazivý 
(Elytrigia repens), třtina křovištní (Calamagrostis epigejos), lip-
nice smáčknutá (Poa compressa), ovsík vyvýšený (Arrhenathe-
rum elatius) nebo lipnice luční (Poa pratensis).
Sukcese je obecně známý a v ekologii dobře popsaný feno-
mén, jedná se o postupný vývoj vegetace od jednoletých, přes 
dvouleté druhy a vytrvalé trávy a keře až k lesu. Právě les tvoří 
v našich středoevropských podmínkách na naprosté většině 
našeho území závěrečné stádium sukcese – tzv. klimax.

Co roste na úhorech?
To, jaká vegetace na daném úhoru vyroste, nezávisí pouze 
na klimatických a půdních podmínkách v dané oblasti, ale také 
na charakteru okolní vegetace (tzv. species pool) a v neposled-
ní řadě i na zásobě semen v půdě, tzv. půdní semenné bance. 
Ta hraje významnou roli zvláště v prvních letech po vzniku 
úhoru a odráží historii obhospodařování daného místa. 
Od roku 2009 se v oblasti Národního parku Podyjí na jižní 
Moravě věnujeme podrobným výzkumům vegetace a půdní 
semenné banky na trvalých plochách na nově vytvořených 
úhorech. Část ploch je orána každoročně, část je orána pouze 
jednou a následně ponechána samovolné sukcesi, a zbývají-
cí část ploch je ponechána bez orby jako kontrola. Každo-
ročně zaznamenáváme, jaké druhy a s jakou pokryvností se 
na jednotlivých plochách vyskytují. Pro stanovení počtu druhů 
v půdní semenné bance metodou kultivace ve skleníku odebí-
ráme půdní vzorky. Ve skleníkových podmínkách jsou potom 
půdní vzorky podrobeny 9–12 měsíců dlouhé kultivaci, bě-
hem které počítáme vyklíčené semenáčky jednotlivých druhů 
rostlin. Od roku 2019 je náš výzkum podpořen výzkumným 
projektem, který je fi nancován Technologickou agenturou 
České republiky. Díky tomuto projektu se zvýšil počet lokalit, 

na kterých je výzkum prováděn, a došlo k zapojení entomolo-
gů, kteří se věnují podrobnému studiu různých skupin hmyzu 
a bezobratlých na úhorových společenstvech.
Vegetace na námi studovaných zoraných plochách je velmi 
podobná vegetaci, která by vznikla z půdní semenné banky. 
To ukazuje na velký vliv zásoby semen v půdě, především 
v oblastech, kde je nedostatek semen v okolní vegetaci. Hrozí 
zde však velké riziko vyčerpání těchto zásob semen. Naopak 
vegetace na neoraných plochách je zcela odlišná a druhy na-
lezené v půdní semenné bance se v aktuální vegetaci vůbec 
nevyskytují. V tomto případě se ve vegetaci zrcadlí historie 
dané lokality.
Na každoročně oraných plochách převažují jednoleté a krát-
kověké (efemerní) druhy, převážně polní plevele. Jsou to např. 
penízek rolní (Thlaspi arvense), hluchavka objímavá (Lamium 
amplexicaule), merlík bílý (Chenopodium album agg.) nebo 

Orba úhoru u Hnanic v NP Podyjí  foto: T. Vymyslický

Čerstvě pooraný úhor navazující na křoviny, v levé části byla ponechána 

kontrolní plocha  foto: T. Vymyslický
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rdesno ptačí (Polygonum aviculare agg.). Zajímavé je, jak 
se v jednotlivých letech v závislosti na chodu počasí střídají 
dominanty ve vegetaci: ve vlhkém roce převládá sítina žabí 
(Juncus bufonius agg.), pomněnka bahenní (Myosotis palustris 
agg.) nebo protěž bažinná (Gnaphalium uliginosum), zatímco 
v suchých letech převládají druhy hadinec obecný (Echium 
vulgare), merlík bílý (Chenopodium album agg.) nebo trá-
vy jako bér zelený (Setaria viridis) a ježatka kuří noha (Echi-
nochloa crus-galli).
Na plochách ponechaných samovolné sukcesi převládají vy-
trvalé byliny ruderálních stanovišť a trávy – čekanka obecná 
(Cichorium intybus), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), 
třezalka tečkovaná (Hypercium perforatum), pýr plazivý (Ely-
trigia repens) a psineček obecný (Agrostis capillaris).
Na kontrolních plochách dominují běžné luční druhy – trávy 
jako ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), kostřava červená 
(Festuca rubra agg.) a k. ovčí (F. ovina), byliny jako jetel luč-
ní (Trifolium pratense), štírovník růžkatý (Lotus corniculatus), 
pryskyřník prudký (Ranunculus acris) či rozrazil rezekvítek 
(Veronica chamaedrys agg.).
Pozitivním zjištěním je to, že na studovaných úhorech nebyl 
dosud pozorován masivní výskyt invazních nebo expanzivních 
druhů rostlin, a to i přesto, že v semenné bance se vyskytují 
některé z těchto druhů. Pokud se tyto druhy na lokalitě objeví, 
tak vzhledem k charakteru jejich životního cyklu lze předpo-
kládat vymizení těchto druhů v průběhu prvních několika let 
sukcese.
Na úhorech byly dosud nalezeny také vzácné druhy (z tzv. 
Červeného seznamu cévnatých rostlin ČR): silenka noční (Si-
lene noctifl ora), svízel pochybný (Galium spurium), lnice kru-
činkolistá (Linaria genistifolia), hlaváček plamenný (Adonis 
fl ammea), bělolist rolní (Filago arvensis) a další.
Na některých lokalitách v bezprostřední blízkosti našich stu-
dovaných ploch se v přechodové zóně úhorů a polních kultur 
vyskytly i jiné vzácné a ohrožené druhy, které přežívají pře-
devším v půdní semenné bance. Tyto druhy vyrostou za pří-

znivých klimatických podmínek po disturbancích povrchu 
půdy: vrabečnice roční (Thymelaea passerina), hlaváček pla-
menný (Adonis fl ammea), prorostlík okrouhlolistý (Bupleu-
rum rotundifolium), zapalička největší (Tordylium maximum), 
bělolist žlutavý (Filago lutescens) nebo topolovka bledá (Alcea 
biennis). 
Jako zcela nový druh pro NP Podyjí byl nalezen kriticky ohro-
žený druh – protěž žlutobílá (Pseudognaphalium luteoalbum). 
Rostliny tohoto druhu vyklíčily z půdního vzorku odebraného 
ze semenné banky na jedné ze studovaných lokalit. 

Jaký význam mají úhory v krajině?
V první řadě přispívají k mozaikovitosti krajiny, člení ji 
do menších celků a zároveň ji propojují. Zvyšují druhovou 
diverzitu nejen rostlin, ale i hmyzu a drobných bezobratlých. 
Na území NP Podyjí byly nalezeny tyto druhy hmyzu váza-
né na vegetaci úhorů: majka obecná (Meloe proscarabaeus), 
kozlíček (Dorcadion pedestre), střevlík (Ophonus ardosiacus), 
zlatohlávek (Netocia hungarica) a četní zástupci nosatcovi-
tých brouků, např. Psallidium maxillosum a rýhonosec řepný 
(Asproparthenis punctiventris). Úhory jsou útočištěm mnoha 
vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, poskytují 
úkryt a potravní zdroje ptákům a dalším obratlovcům, zejména 
v zimním období. V neposlední řadě plní v krajině estetickou 
funkci a přispívají k její stabilitě.

Doporučení pro zemědělce a ochranáře
Opětovná orba částí opuštěných polí nebo zanedbaných luk, 
s následným ponecháním přirozené sukcesi, je vhodným ty-
pem managementu pro zvyšování biodiverzity a mozaiko-
vitosti krajiny. Nejedná se o žádné velkoplošné zásahy, ale 
o opatření prováděné ideálně na plochách kolem tisíce metrů 
čtverečních. Vhodné je umístění úhorových ploch tak, aby tvo-
řily přechodovou zónu (neboli ekoton) mezi plochami s luční 
nebo stepní vegetací a polními kulturami. Jako nejvhodnější 

Již tři měsíce po orbě je plocha zarostlá vegetací, kvetoucí hadinec obecný 

(Echium vulgare)  foto: M. Fabšičová

Druhově bohatý kvetoucí úhor je vynikajícím potravním zdrojem pro opylova-

tele zejména v době, kdy v okolní krajině tyto zdroje už chybí. Na snímku úhor 

u Hnanic v NP Podyjí s dominujícím druhem mrkev obecná (Daucus carota)

foto: T. Vymyslický
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se nám jeví pravidelné rozorávání více ploch zhruba každé 
tři roky. Ideální stav je ten, kdy se na jedné lokalitě nacházejí 
současně plochy poorané před rokem, před dvěma lety i před 
třemi lety. Tím se na lokalitě umožní rotace stádií hostících 
největší množství ohrožených a vzácných druhů rostlin, ze-
jména ze skupiny teplomilných plevelů a ruderálů.
Úhory umožňují především jednoletým (efemérním) a dvou-
letým druhům vzejít z půdní semenné banky a reprodukovat 
se. Tento způsob regenerace půdní semenné banky je velmi 
významný především v oblastech bez dostatku zdrojů diaspor 
vhodných druhů v okolí.
Na úhorech převažují druhy běžně se vyskytující v kulturní 
krajině, na polních okrajích a mezích. Výskyt invazních nebo 
expanzivních druhů je minimální, což je podstatné z hlediska 
ochrany přírody i zemědělství. Ani ruderální druhy nepředsta-
vují významnější riziko z hlediska maloplošného úhorového 
managementu lučních porostů. U některých vzácných a ohro-
žených druhů se potvrdil předpoklad, že úhory mohou v kraji-
ně fungovat jako jejich významná refugia neboli útočiště.
Velmi důležité je provádět v praxi i obhospodařování (ma-
nagement) úhorů. Jako nejlepší se nám jeví pastva (spíše ně-
kolikeré krátkodobé přepasení nežli dlouhodobá pastva) nebo 
kosení úhorů, což znamená ideálně jednou ročně úhor poko-
sit a pokosenou biomasu odvézt z úhoru pryč. Termín seče 
je ideální v srpnu, je to kompromis z hlediska botanického, 
zemědělského, entomologického i ornitologického. Tento ter-
mín byl stanoven na základě předchozích výzkumů a debat 
zainteresovaných stran. 
V praxi je důležité, aby se na zakládání, výzkumu i manage-
mentu úhorů podíleli různé zájmové skupiny (botanici, ento-
mologové, ornitologové, zemědělci, případně i další). Pokud 
není veden efektivní dialog, každá ze skupin upřednostňuje 

jiný způsob managementu, aby podpořil svoji cílovou skupinu 
organismů. Názorným příkladem toho, že tento dialog může 
v praxi fungovat, jsou úhory v Národním parku Podyjí.

Poděkování
Příspěvek vznikl v rámci řešení projektu TH04030244 „Zvý-
šení biodiverzity a podpora ekosystémových služeb v země-
dělské krajině pomocí alternativních způsobů hospodaření 
na loukách a pastvinách“, fi nancovaného Technologickou 
agenturou České republiky. Dále byl fi nancován v rámci pod-
pory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace 
– RVO 67985939.

Orba plochy zarostlé třtinou křovištní (Calamagrostis epigejos) se jeví jako 

vhodný ochranářský management vedoucí k její eliminaci. Na snímku loka-

lita u Popic v NP Podyjí  foto: T. Vymyslický

INZERCE

Agrostis Trávníky, s.r.o.

Kontakt: 517 370 607  obchod@agrostis.cz  www.agrostis.cz
www.agrostisobchod.cz  www.kvetnatelouky.cz  www.kvitnuceluky.sk
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Separace listů jetelovin a jejich využití 
v ekologickém chovu prasat 

Projekt Programu Rozvoje Venkova „Separace lístků a ston-
ků leguminóz“ vznikl na základě potřeby biofarmy na Saso-
vě zajistit dostatečné množství vlastních proteinových krmiv 
pro ekologický chov prasat. Na rozdíl od konvenčních chovů, 
kde jsou dnes základem proteinové složky extrahované šroty 
(převážně sójové, řepkové a slunečnicové) s doplňkem syn-
tetických aminokyselin, nejsou v ekologickém systému tyto 
komponenty povoleny. Využití možných proteinových krmiv, 
jako jsou např. krmné kvasnice, rybí moučka nebo sušená 
syrovátka značně komplikuje cena a jejich dostupnost s cer-
tifi kací pro ekologické zemědělství. Při pěstování semenných 
luskovin je problémem nestabilní a nízká hektarová produkce 
hrubého proteinu u těchto plodin, s problematickou ochranou 
rostlin v ekologickém režimu. Řešení projektu se proto zamě-
řilo na možnosti využití pícních jetelovin, které lze v podmín-
kách ekologického zemědělství pěstovat poměrně spolehlivě, 
v podstatě se stejnými výnosy jako v konvenčním režimu.
Uplatnění jetelovin ve výživě monogastrů je sice poněkud ne-
tradiční, ale není nové. Například již studie z 30. let minulého 
století ukazují na možnosti využití vojtěškové moučky ve výživě 
prasat a farma v současné době využívá tuto moučku pro přípra-
vu směsí, kde je však limitující vysoký obsah vlákniny. Snahu 
o využití proteinů z celé biomasy rostlin mimo tradiční oblast 
chovu přežvýkavců lze přibližně datovat do počátku minulé-

ho století, kde se podařilo chemickou extrakcí oddělit proteiny 
z rostlin, avšak k vývoji ekonomicky smysluplného systému pro 
získávání a komerční využití těchto proteinů z řady důvodů do-
sud nedošlo. V současné době se však v Evropě v tomto směru 
zintenzivňuje výzkum, ve snaze snížit závislost na EU na impor-
tu sóji. Velká část výzkumu se soustředí na pokročilé metody 
extrakce proteinů z rostlin, při současném získání řady dalších 
produktů. Tento koncept tzv. „bio-rafi nérií“ poskytuje na jedné 
straně univerzálně využitelný, víceméně čistě izolovaný pro-
tein, na druhou stranu je to však ekonomicky poměrně náročný 
proces, neboť píce se musí lisovat za vysokého tlaku, následně 
promývat a proteiny se pak chemicky vysráží a odstředí. Vý-
zkum probíhá především na experimentální úrovni, ale plně 
funkční komerční zařízení zatím v Evropě nepracuje. Druhou 
možností je využít přirozené rozdílné distribuce proteinu v lis-
tech a stoncích jetelovin a separovat z píce samotné listy, bohaté 
na proteiny a s nižším obsahem vlákniny. To lze realizovat buď 
přímo na poli při sklizni listů ze stojícího porostu, nebo po skliz-
ni z usušené píce. Tento systém je obecně jednodušší a levnější 
než tovární extrakce proteinů, na druhou stranu se získává kom-
promisní produkt obsahující i určité množství vlákniny i jiných 
antinutričních látek. I v této oblasti probíhá intenzivní výzkum, 
existují návrhy či prototypy strojů i celých technologických cel-
ků, ale ekonomicky fungující systémy nejsou rovněž k dispozi-
ci. Vznikající poptávka po alternativních zdrojích proteinů spolu 
s hledáním ekonomicky přijatelné cesty pro produkci proteino-
vých krmiv na farmách iniciovala i tento projekt. Realizace pro-
jektu se soustředila na možnosti separace listů z usušené píce, 
neboť farma využívá technologii na dosoušení balíků odpadním 
teplem z bioplynové stanice.
V polním experimentu byla na cílové farmě porovnávána pro-
duktivita a nutriční hodnota dvou základních jetelovin pěsto-
vaných v ČR: vojtěšky seté a jetele lučního. Tyto druhy byly 
pěstovány společně ve směsi s jejich zastoupením 1 : 1, která 
byla založena jarním výsevem v roce 2016. Porost byl v ná-
sledujících užitkových letech 2017 a 2018 využíván třísečně. 
Před každou sečí byly odebírány vzorky píce a stanovena hus-
tota porostu, výnos píce, podíl listů ve výnosu a procentické 
zastoupení obou druhů ve směsi. Získaná data byla statisticky 
vyhodnocena analýzou rozptylu s následným porovnáním prů-
měrů Tukey HSD testem.
Výsledky srovnání produktivity druhů jsou uvedeny v tabulce 1. 
V průměru za sledované období vojtěška vykazovala vyšší 
hustotu lodyh i intenzitu růstu, která se projevila vyšší délkou 
lodyh před sklizní. Dosahovala rovněž vyššího hmotnostního 
podílu v píci i celkové vyšší produkce listů na jednotku plo-
chy. Vyšší produktivita vojtěšky byla dána především její lepší 
adaptací k letním přísuškům (zejména ve druhé a třetí seči), ale 
také její vyšší vytrvalostí, která se projevila v druhém užitko-
vém roce. Jetel sice poskytoval píci s vyšším podílem listů, ale 

doc. Ing. Josef Hakl, Ph.D. 1, Ing. Anne Dostálová2, 

Ing. Tomáš Klejzar3, Ing. Josef Sklenář3

1Česká zemědělská univerzita v Praze
2Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha 
3Biofarma Sasov s.r.o.

hakl@af.czu.cz

Ekologický chov prasat přeštického plemene na biofarmě na Sasově
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při nižších výnosech se to pozitivně neprojevilo v produkci lis-
tů na jednotku plochy. Teoretický potenciál produkce listů při 
pěstování uvedené směsi dosáhl v průměru dvou let hodnoty 
kolem 6 tun sušiny na hektar, což při průměrném podílu listů 
v píci 45 % odpovídá celkovému výnosu sušiny cca 13 tun su-
šiny. V praxi jsou běžně vykazovány výnosy víceletých pícnin 
o něco nižší v rozmezí 8–10 tun sušiny, což by odpovídalo 
reálné produkci 3,6–4,5 tun sušiny listů na hektar. 
Porovnání nutriční hodnoty jednotlivých částí rostlin u sledo-
vaných jetelovin je uvedeno v tabulce 2. Výsledky ukázaly, že 
listy vojtěšky měly ve srovnání s jetelem o 24 % vyšší obsah 
hrubého proteinu a o 30 % nižší obsah hrubé vlákniny. Ob-
sah všech cílových aminokyselin byl u vojtěšky vyšší v průmě-
ru o 20–30 %. Listy vojtěšky lze tedy jednoznačně pokládat 
za hodnotnější zdroj proteinu než listy jetele, a to i kvůli nižší-
mu obsahu vlákniny. V lodyhách mezi porovnávanými druhy 
nebyly významné statistické rozdíly s výjimkou vlákniny, kde 
vojtěška dosahovala až o 44 % vyšší hodnotu než jetel. Nu-
triční rozdíly mezi listy a lodyhami tak byly u jetele výrazně 
nižší než u vojtěšky. Ve vojtěškových listech i lodyhách bylo 
z vybraných aminokyselin největší množství lysinu a threoni-
nu. Stejně tomu tak bylo i u jetele, kdy množství threoninu 
v lodyhách bylo dokonce ještě vyšší, než u vojtěšky. Ročník 
ovlivňoval obsah vlákniny v lodyhách, ale neměl významný 
vliv na kvalitu listů, která byla stabilní za celé sledované ob-
dobí. Seč nevykázala významný vliv na obsah proteinu nebo 
vlákniny v listech i lodyhách. U listů i lodyh obou druhů bylo 
v pozdějších sečích vyšší množství lysinu a threoninu, přičemž 
nejvyšší hodnoty byly zaznamenány vždy ve druhé, nejnižší 
pak v první seči. Z hlediska produkce aminokyselin se tedy 
jeví o něco vhodnější druhé a třetí seče, kde listy vykazovaly 
i o něco nižší obsahy vlákniny.

Z dosavadních výsledků vyplynulo, že pro produkci protei-
nového krmiva z listů jetelovin bude výhodnější ve směsi 
upřednostnit vojtěšku setou, která byla v daných podmínkách 
produktivnějším druhem, především s ohledem na stále čas-
tější sucho během vegetace. Jetel je vhodné v této oblasti 
do směsi dále zařazovat, byť v nižším podílu, neboť se doká-
zal efektivně uplatnit především na vlhčích místech pozem-
ku v prvních sečích. Potenciál produkce sledované směsi se 
ve dvouletém průměru pohyboval kolem 5–6 tun sušiny listů 

Tab. 1 Porovnání vybraných ukazatelů produktivity u jetelovin testovaných 

ve směsi (Sasov u Jihlavy, průměr tří sečí z let 2017–2018)

Druh
Počet 
lodyh

Délka 
lodyh

Podíl 
v píci

Produkce 
listů

Podíl 
listů

(ks/m2) (cm) (%) (g/m2) (%)

Jetel 203a 41a 32a 95a 59a

Vojtěška 442b 68b 68b 143b 39b

P < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,002 < 0,001

Rozdílné písmenné indexy vyjadřují statisticky průkazné rozdíly (Tukey 
HSD test; α = 0,05)

Tab. 2 Porovnání nutriční hodnoty (g/kg sušiny) a obsahu vybraných aminokyselin (g/100 g sušiny) v listech a lodyhách jetele lučního a vojtěšky seté (Sasov 

u Jihlavy, průměr tří sečí z let 2017–2018) 

Část rostliny Druh Hrubý protein
g/kg

Hrubá vláknina
(g/kg)

Thr
(g/100 g)

Lys
(g/100 g)

Cys
(g/100 g)

Met
(g/100 g)

Listy 
Jetel 227a 203b 0,841a 1,018a 0,194a 0,311a

Vojtěška 281b 141a 1,051b 1,347b 0,317b 0,430b

P 0,004 0,027 0,002 0,001 < 0,001 < 0,001

Lodyhy
Jetel 132 297a 0,414 0,454 0,108 0,143

Vojtěška 121 427b 0,389 0,513 0,119 0,135

P 0,069 < 0,001 0,373 0,825 0,073 0,451

Rozdílné písmenné indexy vyjadřují statisticky průkazné rozdíly (Tukey HSD test; α = 0,05)

Řezaná vojtěšková píce po separaci na sítovém třídiči KUT 500

Vojtěšková moučka z celých rostlin



64

2020PÍCNINÁŘSKÉ LISTY

na hektar. Otázkou zatím zůstává vhodná metoda separace, 
která by umožnila maximální výtěžnost cílového produktu. 
Do současné doby proběhlo několik experimentálních sepa-
rací na různých zařízeních a jako nejperspektivnější se jeví 
sítové separátory se snadnou výměnou sít. Z pohledu kvality 
píce lze shrnout, že vojtěška poskytuje výrazně nutričně hod-
notnější listy než jetel, ale případná kontaminace lodyhami 
při separaci píce po sklizni může u vojtěšky snížit kvalitu zís-
kaného proteinového krmiva mnohem výrazněji než při kon-
taminaci lodyhami jetele. Dosažené údaje o nutriční hodnotě 
čistě oddělených listů představují teoretickou maximálně do-
sažitelnou kvalitu výsledného produktu. Získané srovnávací 
údaje umožní rovněž posoudit kvalitu plánované separace 
sklízené píce z pohledu nutriční hodnoty jednotlivých frakcí 
po separaci. Pozornost bude třeba zaměřit i na potenciální 
antinutriční látky v listech jetelovin, které by mohly snižovat 
efektivitu využití výsledného produktu.

INZERCE

Venkovní sušení balíků píce odpadním teplem z bioplynové stanice
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Na našich www stránkách provozujeme 

internetový obchod s osivem.

1. Slezská strojní, a.s.
K Rybníčkům 341 
747 81 Otice
prodej strojů 606 606 096
www.slezskastrojni.cz

Disková žací lišta DISCO 290 (pracovní šířka 2,85 m) od 165.000,- Kč

Obraceče píce VOLTO 55 (pracovní šířka 5,20 m) od 148.000,- Kč

Shrnovače píce LINER 420 (pracovní šířka 4,20 m) od 146.000,- Kč

LINER 2600 (středový; šířka až 6,80 m) od 389.000,- Kč

CLAAS Ecoline 



Minimalizačné technológie a ich význam 
z hľadiska produkcie fytomasy 

Dôvodom uplatnenia minimalizačných technológií je dlho-
ročné nevyužívanie trávnych porastov, alebo len niekoľko-
ročné mulčovanie. Nahromadená fytomasa zhoršuje druhové 
zloženie, preto je potrebné tieto porasty vertikutovať a ná-
sledne zlepšovať prísevmi. Význam prísevov neustále narastá, 
pretože súvisí so zvyšovaním druhovej diverzity a s trvalo 
udržateľným hospodárením. Technológiu prísevov je vhod-
né použiť na stanovištiach, kde je obnova trávnych porastov 
problematická z ekologických aj pratotechnických dôvodov. 
Ide hlavne o svahovité pozemky a pozemky s plytkou ornič-
nou vrstvou, kde by sme klasickou orbou spôsobili veľkú eró-
ziu a vyorali množstvo kamenia. Význam spočíva v tom, že 
touto technológiou viac alebo menej narúšame trávnu mači-
nu pôvodného porastu. Súčasne prísevom dodáme vhodné 
druhy tráv a ďatelinovín do pôvodných trávnych porastov. 
Cieľom je vytvoriť produkčnejší a kvalitnejší porast na da-
nom stanovišti s dlhodobým efektom pri nízkych fi nančných 
vstupoch. Uvedené zabezpečíme zvýšeným zastúpením 
kvalitných trávnych druhov a ďatelinovín s vyšším obsahom 
energie (napr. mätonoh trváci a ďatelina plazivá). Prínosom 
prísevov je aj zníženie erózie a zmyvu pôdy na svahoch, prí-
sevom ďatelinovín zvýšime fi xáciu biologického N a znížime 
náklady na renováciu trávnych porastov.
Ďalšou minimalizačnou technológiou je vertikutácia. Cieľom 
je vertikálne prerezať a prečesať splstnatený trávny porast. Zá-

sah sa robí pri nahromadení plsti v hrúbke vyše 10 mm. Pre-
sekávajú sa nadzemné výbežky, čím sa rozruší splsnatenie, 
prípadne zamachovanie, vyčesáva sa odumretá nadzemná fy-
tomasa a súčasne sa jemne nakyprí najvrchnejšia vrstva pôdy. 
Pri vertikutácii sú vytrhávané a dozadu odhadzované hrubé 
časti splsnatenej mačiny. Nesmú byť pritom poškodené vege-
tačné orgány tráv, avšak nadzemné výbežky listových ružíc 
burín by mali byť odstraňované. Utlačená mačina silno ob-
medzuje cirkuláciu vzduchu a jeho prenikanie ku koreňom 
spolu so živinami, zasakovanie zrážkovej vody, bráni odno-
žovaniu. Nemenej významná úloha vertikutácie je zvýšenie 
prívodu svetla k odnožovacej zóne a podpora rastu. Nedosta-
tok kyslíka a anaeróbne prostredie v mačine vedie k zmene 
chemických vlastností pôdy, najmä k zníženiu pH. Dôsled-
kom je spomalenie rastu koreňov a intenzity mikrobiálnej 
činnosti. Vhodným termínom pre zrealizovanie vertikutácie 
je skorá jar (apríl–máj) alebo neskoré leto (august–septem-
ber), keď trávy do jesene dokážu ešte zregenerovať, nie však 
neskoro v jeseni alebo pri zamrznutej pôde. Po vertikutácii 
je trávny porast opäť schopný prijímať v dostatočnej miere 

Ing.  Zuzana Kováčiková, PhD., Ing. Vladimíra Vargová, PhD., 

Ing. Milan Michalec, CSc. 

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 

– Výskumný ústav trávnych porastov a horského 

poľnohospodárstva Banská Bystrica

zuzana.kovacikova@nppc.sk

Tab. 1 Varianty pokusu

V
ar
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nt

Popis

1 Pôvodný porast

2 Porast vertikutovaný sejačkou VREDO

3 Porast prisievaný sejačkou VREDO – lúčna miešanka

4 Porast prisievaný sejačkou VREDO – pasienková miešanka

5 Porast vertikutovaný sejačkou PNEUMATICBOX

6 Porast prisievaný sejačkou PNEUMATICBOX – lúčna miešanka

7 Porast prisievaný sejačkou PNEUMATICBOX – pasienková miešanka
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vzduch, vodu a živiny, podporí sa odnožovanie tráv a trávny 
porast sa zmladí.
Prezentované výsledky predstavujú pokus (Tab. 1), pri kto-
rom sme sledovali uplatnenie bezorbovej sejačky VREDO 
a pneumatickej sejačky PNEUMATICBOX. Experiment bol 
založený v roku 2016 metódou dlhých blokov v štyroch opa-
kovaniach s veľkosťou pokusnej plochy 380 m2 (38 x 10 m). 
Skoro na jar sa realizovala (13. 4. 2016) vertikutácia a prísev 
s výsevkom 20 kg.ha-1 pri lúčnej miešanke a aj pri pasienko-
vej miešanke. Zloženie miešaniek je uvedené v tabuľke 2. 
V máji (31. 5. 2016) bola zrealizovaná prvá tzv. presvetľo-
vacia kosba pri výške pôvodného porastu 20–25 cm. Prvá 
produkčná kosba bola 25. 7. 2016 a druhá 10. 10. 2016. 
V ďalších rokoch sa realizovali už tri kosby. Termíny kosieb 
– začiatok odnožovania (pri pasienkovej miešanke) resp. kla-
senia (pri lúčnej miešanke) prevládajúcich druhov tráv, 6–8 
týždňov po prvej kosbe a 8–10 týždňov po druhej kosbe a pri 
pasienkovej miešanke 6–8 týždňov po tretej kosbe. 

Rok 2016 bol zrážkovo (950 mm) nadpriemerný ako nasle-
dujúce roky. Z Walterovho klimatogramu vyplývajú dve ob-
dobia, v ktorom dominovali zrážky na začiatku a na konci 
daného roku. V mesiaci júl padlo 147 mm zrážok. Najme-
nej zrážok v priebehu vegetácie s prvým rokom sledovania 
spadlo v 2018, je to o 105 mm zrážok menej. Rok 2018 
možno ale považovať za extrémne suchý, pretože počas ce-
lého roku spadlo len 697 mm zrážok. V porovnaní s 2016 je 
to pokles až o 253 mm zrážok. Tieto suché obdobia spolu so 
stúpajúcimi teplotami evidujeme aj vo Walterovom klimato-
grame (Graf 1). Najnižší úhrn sa zaznamenal v mesiaci apríl 
– len 28 mm. Naopak mesiac máj a august boli zrážkovo 
nadpriemerné. Pokles úhrnu zrážok, aj keď nie tak výrazný, 
sledujeme aj v roku 2017. V danom roku sme zaznamenali 
najnižšie teploty vzduchu počas vegetácie (15,71 °C) a aj 
v priebehu roku (8,95 °C). Výrazne teplotne nadpriemerný 
bol opäť rok 2018. Walterov klimatogram poukazuje na po-

Tab. 2 Zloženie miešanky (percentuálny podiel jednotlivých druhov)

Druh Odroda
Podiel 

v lúčnej 
miešanke

Podiel 
v pasienkovej 

miešanke

ďatelina plazivá Rivendel 10 10

lucerna siata Zuzana 10 -

reznačka laločnatá Niva 15 15

mätonoh trváci Mustang 15 15

lipnica lúčna Balin 10 20

kostrava lúčna Levočská - 10

kostrava červená Ferota 15 20

timotejka lúčna Lema 15 10

ovsík vyvýšený Median 10 -

Výsevok (v kg.ha-1) 20

Graf 1 Walterov klimatogram za roky 2016–2018

Pneumatická sejačka PNEUMATICBOX 



68

2020PÍCNINÁŘSKÉ LISTY

merne výrazný vrchol, v ktorom dominovali teploty nad 
zrážkami. Mesačné teploty vzduchu v porovnaní s rokom 
2016 stúpali. Priemerná mesačná teplota za vegetáciu bola 
až na úrovni 17,55 °C (zvýšenie o 1,84 °C).
Presvetľovacia kosba v roku 2016 mala nízku produkciu su-
šiny 1,08 t.ha-1. Pratotechnické zásahy realizované v prvom 
roku sa výrazne prejavili na produkcii sušiny. Produkcia sa 
zvyšovala na všetkých prisievaných variantoch a znižovala 
na vertikutovaných voči kontrole. Najvyššia produkcia sušiny 
v priebehu roka 2016 bola zaznamenaná na variantoch prisie-
vaných lúčnou zmesou, variant 3 produkcia sušiny 5,24 t.ha-1

a variant 6 produkcia sušiny na úrovni 5,61 t.ha-1. Pri prisie-
vaných porastoch pasienkovou zmesou sme nižšiu produkciu 
sušiny zaznamenali na poraste prisievanom sejačkou VREDO 
(4,44 t.ha-1). Porasty, ktoré boli ošetrované len vertikutáciou 
mali produkciu sušiny na úrovni 3,06 a 3,79 t.ha-1 (Tab. 3). 
V roku 2017 sa v porovnaní s prvým sledovaným rokom zní-
žila produkcia sušiny na všetkých sledovaných variantoch. 
Produkcia sušiny bola na hranici 2 t.ha-1. Nízka produkcia 
sušiny bola zapríčinená aj nerovnomerným rozložením zrá-
žok a vysokými teplotami v priebehu vegetačného obdobia. 
V mesiaci máj sme zaznamenali úhrn zrážok len na úrovni 
35 mm a v mesiacoch jún a august boli priemerné mesačné 
teploty vzduchu na úrovni 19,4 a 20,0 °C (Graf 1). Najniž-
šiu produkciu sušiny v roku 2017 dosiahol variant vertikuto-
vaný sejačkou PNEUMATICBOX (1,87 t.ha-1). Pri porovnaní 
prisievaných porastov dosiahli vyššiu produkciu sušiny po-
rasty prisievané sejačkou VREDO. Najvýraznejšie zníženie 
produkcie sušiny (o 3,60 t.ha-1) došlo na poraste prisievanom 
lúčnou zmesou sejačkou PNEUMATICBOX. Rok 2018 bol 
zrážkovo podpriemerným a teplotne nadpriemerným rokom. 
Priebeh agroklimatických faktorov sa výrazne prejavil na pro-
dukcii sušiny. Najvyššia produkcia sušiny bola opäť v prvej 
kosbe. Prisievané porasty sejačkou VREDO dosiahli vyššiu 
produkciu sušiny v porovnaní s druhým typom sejačky. Pro-
dukcia sušiny bola na úrovni 2,94 a 2,98 t.ha-1. Pri vertikuto-
vaných porastoch mal vyššiu produkciu sušiny (2,46 t.ha-1) 
variant 5 – sejačka PNEUMATICBOX. 
V priemere troch sledovaných rokov možno konštatovať, že 
obidve minimalizačné technológie – prísev a aj vertikutá-
cia mali vplyv na zvýšenie produkcie sušiny. Prisievané po-
rasty dosiahli vyššiu produkciu sušiny ako pôvodný porast. 

Tab. 3 Produkcia sušiny v t.ha-1 priemer rokov 2016–2018

V
ar

ia
nt Rok

Priemer rokov
2016 2017 2018

1 3,19 2,19 2,28 2,55

2 3,06 2,24 2,30 2,53

3 5,24 2,61 2,94 3,60

4 4,44 2,49 2,98 3,30

5 3,79 1,87 2,46 2,71

6 5,61 2,01 2,02 3,21

7 5,03 2,30 1,90 3,08

INZERCE

Pri porovnaní jednotlivých typov sejačiek, porasty prisieva-
né sejačkou VREDO mali vyššiu produkciu sušiny (Tab. 3). 
Porasty prisievané lúčnou zmesou mali produkciu na úrovni 
3,60 t.ha-1 (sejačka VREDO) a 3,21 t.ha-1 (sejačka PNEUMA-
TICBOX). Porasty prisievané pasienkovou zmesou mali niž-
šiu produkciu sušiny. Pri porovnaní porastov ošetrovaných 
vertikutáciou, nižšiu produkciu sušiny dosiahol porast ošetre-
ný sejačkou VREDO (2,53 t.ha-1).
Na základe výsledkov môžeme odporučiť obidve minimali-
začné technológie – prísev aj vertikutáciu. Tieto technoló-
gie sú aktuálne predovšetkým tam, kde sa nemôže uplatniť 
hnojenie trávnych porastov a kde boli porasty dlhšie obdobie 
využívané len mulčovaním alebo nevyužívané vôbec. Príse-
vom vhodných ďatelinotrávnych miešaniek zabezpečíme po-
rast s požadovanou kvalitou a produkciou aj pri nízkych vstu-
poch. Vertikutácia zároveň prispieva k zlepšeniu pôdnych 
vlastností, zlepšuje príjem vody, živín a vzduchu rastlinám. 
Súčasne sa podporí aj odnožovanie trávnych druhov.

Poďakovanie
Tento príspevok bol spracovaný z výsledkov riešenia Re-
zortného projektu výskumu a vývoja (RPVaV) na roky 
2016–2018 „Komplexné systémy hospodárenia na trávnych 
porastoch“.
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ZÁLESÍ a.s., Uherskobrodská 119, 763 26 Luhačovice   

Telefon: 577 116 732, 602 572 279

obchod@zalesi.cz  www.obchod.zalesi.cz
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Česká asociace ochrany rostlin (CCPA) vyzývá zemědělce, 
aby se zapojili do projektu „Podívej se do pole“. V loňském 
roce jsme si projekt vyzkoušeli, spolupracovali jsme s několika 
ochotnými zemědělci. Na pokusných parcelkách byl pěkně vi-
dět rozdíl mezi plochou ošetřenou herbicidem a neošetřenou.  
Cílem projektu je vysvětlení použití pesticidů laické veřejnosti 
a zlepšení obrazu moderního zemědělství. Rádi bychom, kdy-
by se letos podařilo mít cedule v různých plodinách, ideálně 
třeba v zelenině nebo v jahodníku, kde přijde laik coby samo-
sběratel do přímého kontaktu s plodinou a jasně vidí, co hrozí 
úrodě na neošetřené ploše. 
Realizace projektu by měla být pro zemědělce maximálně 
jednoduchá. Stačí vypnout postřikovač při ošetřování na cca 
10 x 10 m. Pěkně jsou vidět vynechané herbicidy v cukrov-

ce nebo v kukuřici, největší dopad na laiky předpokládáme 
právě u zeleniny nebo jahod, tam připadá v úvahu vynechá-
ní spíš fungicidní ochrany. Informační ceduli k pokusu dodá 
CCPA. Prezentace sice může proběhnout při zemědělských 
akcích určených pro širokou veřejnost (např. Den dětí, Příběh 
potravin, Život na zemědělských farmách), ale v blízkosti cy-
klostezek, pěších tras, odpočívadel pro turisty, atd., ideálně 
v blízkosti velkých měst funguje informační cedule po celou 
dobu vegetace. 
V případě zájmu vytipujte vhodný pozemek a přihlaste se 
na www.ccpa.cz přes online formulář. 
Zkusme přesvědčit veřejnost, že bez ochrany rostlin budou 
pole v jejich okolí vypadat výrazně jinak a že to ovlivní i výnos 
a tedy dostupnost potravin pro spotřebitele.

Podívej se do pole 2020



Jak vyrobit z ozimých obilovin 
kvalitní siláž?

Uplynulý rok 2019 nebyl z pohledu počasí tak extrémní jako 
rok 2018, ale i tak vrtochy počasí opět zemědělským podni-
kům přichystaly pár nemilých překvapení. Je to již několik let 
po sobě, kdy počasí v Evropě vykazuje určité extrémy, přede-
vším opakující se sucho. Rok 2018 potrápil většinu českých 
a moravských zemědělců extrémním suchem s drtivými dopa-
dy na produkci, a to především na výrobu objemných krmiv. 
Většina zemědělců vstupovala do roku 2019 s hlubokým de-
fi citem objemných krmiv a s nadějí, že tento rok bude přízni-
vější, hlavně co se týká vysokých teplot a dešťových srážek. 
Bohužel tato očekávání naplněna nebyla a v průběhu počasí 
můžeme najít jistou paralelu s předešlým rokem.
Rok 2019 byl s průměrnou teplotou 9,5 °C a s odchylkou 
+1,6 °C od normálu 1981–2010 mimořádně nadnormální, 
podobně jako předchozí roky 2018, 2015 a 2014, roky 2016 
a 2017 byly jen silně nadnormální. Rok 2019 se v řadě teplotních 
průměrů pro území České republiky stal po roce 2018 druhým 
nejteplejším rokem. Teplotní odchylka od normálu 1981–2010 
v jednotlivých měsících kolísala od +5,2 °C v červnu, teplotně 
mimořádně nadnormální měsíc, až po -1,6 °C v květnu, který 
tak byl měsícem teplotně podnormálním a jediným měsícem se 
zápornou odchylkou od průměru 1961–1990. V průběhu roku 
byly pouze měsíce leden a září teplotně normální. Únor, červe-
nec, říjen a prosinec byly teplotně nadnormální, březen, duben, 
srpen a listopad byly silně nadnormální. Roční srážkový úhrn 
637 mm zařazuje rok mezi roky srážkově normální (normál 
za období 1981−2010 je v Česku 686 mm). Nejvíce srážek, 
v průměru 91 mm, což bylo 123 % normálu, napadlo v České 
republice v květnu a nejméně, v průměru jen 25 mm, to je 53 % 
normálu, v dubnu. Leden a květen tak byly srážkově nadnor-
mální, duben a červen podnormální měsíce a osm zbývajících 
měsíců bylo srážkově normálních (ČHMÚ 2020).
Start roku 2019 se zdál relativně příznivý, mírná zima, průměrné 
úhrny srážek, až na duben, přinesly celkem slušné výnosy ozi-

mých obilovin, které byly určeny k produkci objemných krmiv. 
U jetelovin však byla situace horší, ale ne kritická. Výnosy jetelů 
a vojtěšek z první seče dosahovaly lehce podprůměrných čísel, 
ale u TTP se suchý duben projevil v plném rozsahu. Travní poros-
ty jako by stagnovaly, rané trávy začali rychle metat a zcela chy-
bělo střední patro kulturních trav, což mělo v některých oblastech 
za následek razantní snížení výnosů z TTP. Květnové srážky při-
nesly opět trochu optimizmu, ale kombinace abnormálně teplého 
a srážkově chudého června spojená s dlouhodobým nedostatkem 
spodní vody prohloubila defi cit vody v půdě. Již koncem první 
dekády července bylo na většině území České republiky extrémní 
sucho, jak je patrno z mapy získaného z webového portálu Inter-
sucho. Tento extrémní nedostatek vody se projevil nejen na výno-
sech většiny tržních plodin, ale především u podniků vyrábějících 
objemná krmiva pro skot, protože na většině území naší republi-
ky vedl k razantnímu snížení výnosů z druhé seče trav i jetelovin 
a v některých oblastech dokonce k jejich úplné absenci. I porosty 
kukuřic v tomto období již začaly silně strádat, ale potom naštěstí 
přišly srážky a porosty kukuřic byly zachráněny. 
Co se týká bílkovinných siláží, není situace díky negativnímu 
vlivu suchého počasí ideální, ale není tak kritická jako v roce 
2018. První seče dopadly celkem dobře, co se týká výnosu 
hmoty i kvality sklízené píce. Ale druhé seče se v některých 
oblastech zasažených suchem v podstatě nekonaly, nebo se 
sklízelo málo hmoty a to většinou při vyšších sušinách. To 
bude příčina zhoršené kvality bílkovinných siláží, jak z pohle-
du dietetického, tak z pohledu zdravotní nezávadnosti, pře-
devším se jedná o nebezpečí zaplísnění. Dalším společným 
ukazatelem bílkovinných siláží z loňského roku je zvýšená 
vláknina a popeloviny zapříčiněná nejspíše průběhem počasí. 
Bohužel nezbývá než konstatovat, že v republice se sklidilo 
opět méně bílkovinných siláží, než v normálních letech a zá-
soby z předešlých let mnohde citelně chybí. Nyní vyvstává 
otázka „Čím nahradit chybějící objemná krmiva?“
Nabízí se několik řešení, v první řadě se jedná o ozimé plodi-
ny, které je možné použít ke krmným účelům. Velmi omezeně 

Ing. Petr Pleyer

Chr. Hansen Czech Republic, s.r.o.
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Silážní žito

foto: P. Pleyer
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jsou využívané ozimé luštěniny, hrách nebo peluška, případně 
jejich luskovinoobilné směsky s ozimým triticale nebo ozimou 
pšenicí. Další ozimou alternativou pro náhradu klasických 
objemných krmiv je jetel nachový neboli inkarnát. Jedná se 
o přezimující jednoletou plodinu, kterou je možné též použít 
jako předplodinu pro čirok či rannější hybridy kukuřice. 
Nejrozšířenějšími ozimými krmnými plodinami, které poslední 
roky získávají stále větší popularitu nejen u zemědělců provo-
zujících bioplynové stanice, ale i mezi farmáři produkujícími 
mléko, jsou bezesporu ozimé obiloviny. Díky vysokému výno-
su hmoty, více jak 30 tun/ha zelené hmoty je nejpoužívanější 
ozimé žito. To se potvrdilo i v letošním roce, kdy se mnoho 
podniků rozhodlo jít touto cestou, a oseli nemalé plochy nejen 
silážními ozimými žity, ale také ostatními ozimými obilovinami, 
protože v důsledku velké poptávky byl nedostatek osiva. Ovšem 
nyní přichází otázka v jaké fázi tyto porosty sklidit. Jestli spustit 
sklizeň brzy na jaře v době před nebo na začátku metání, kdy 
se sklízená hmota svým složením blíží mladým travám dobrou 
stravitelností organické hmoty, nízkou vlákninou, příznivým 
obsahem hemicelulózy a dusíkatých látek (viz tabulka). Ale 
vzhledem k nízké sušině takovéto hmoty je potřeba ji sklízet 
dvoufázově a proto je potřeba se zaměřit na maximální čistotu 
a rychlost zavadání. Většinou tyto materiály sklízíme na přelo-
mu dubna a května, kdy je velice důležité si pohlídat pár dní 
hezkého počasí pro zdárný průběh sklizně, v závislosti na veli-
kosti sklízené plochy. Tyto materiály je možné sklízet i na přímo 
bez zavadání, kdy dosáhnete vynikající čistoty sklízené píce, ale 
je nutné počítat s nízkou sušinou a tomu podřídit délku řezanky, 
intenzitu dusání a výšku vrstvy takovéto hmoty v silážní jámě. 
Pravděpodobně se nevyhnete odtoku silážních šťáv, proto je 
potřeba uvážlivě volit výběr skladovacích prostor, aby nedošlo 

k úniku těchto šťáv do okolí. Pro zdárnou fermentaci a úspěš-
né zvládnutí silážního procesu se vyplatí použití kvalitního 
silážního inokulantu. Společnost Chr. Hansen doporučuje pro 
ošetření siláží z ozimých obilovin sklízených na začátku metání 
silážní inokulant SiloSolve® EF nebo SiloSolve® MC. Oba pro-
dukty jsou určeny především pro obtížně silážovatelné plodiny 
s vyšším obsahem dusíkatých látek. Obsažené kmeny bakterií 
mléčného kvašení zabezpečují kvalitní a rychlou primární fer-
mentaci, omezení ztrát živin, ale díky obsahu speciálního paten-
tovaného kmene Lactococcus lactis SR 3.54 dochází v ošetřené 
hmotě i k razantnímu omezení rozvoje klostridií a tím k protekci 
tolik žádaných dusíkatých látek. Přípravek SiloSolve® EF dále 
obsahuje směs celulolitických enzymů, které přinášejí znatelné 
zvýšení stravitelnosti organické hmoty.
Druhá možnost, kdy sklízet ozimé žito, ale i ostatní obilovi-
ny, je období mléčně-voskové zralosti, obecně známý systém 
sklizně obilovin GPS. V této fenofázi poskytuje žito velmi 
slušný výnos hmoty z jednotky plochy s nižším podílem du-
síkatých látek a vyšším podílem energetických složek. Proto 
žito sklízené v této fázi považujeme spíše za glycidové krmivo 
a při silážování je potřeba k němu také tak přistupovat. Jedno-

(www.intersucho.cz, 2020)

Orientační dynamiku změn živin ozimého žita uvádí následující tabulka

Fenofáze Obsah 
sušiny

Obsah 
N- látek

Obsah 
vlákniny

Obsah 
hemicelulózy

Obsah 
škrobu

Metání 16–18 12–14 22–25 18 – 20 0

Kvetení 18–21 10 –13 28–32 17 – 19 0

Mléčná zralost 22–26 9–11 24–26 18–20 4–5 

Mléčně vosková 
zralost 28–40 7–9 23–24 18–20 10–12

(Přikryl, 2011)



značně je vhodné sklízet přímou sklizní a dle sušiny sklízené 
hmoty a jejího následného použití je potřeba volit adekvátní 
inokulant, nejlépe SiloSolve® FC. Tento silážní inokulat byl 
navržen tak, aby během procesu silážování docházelo co nej-
méně ke ztrátám a zároveň bylo možné vyrobit hygienicky 
nezávadné, dieteticky a nutričně plnohodnotné objemné kr-
mivo. Největší pozornost byla proto věnována výběru bakterií 
mléčného kvašení s velmi specifi ckými a unikátními vlastnost-
mi. SiloSolve® FC obsahuje prokazatelně efektivní kombinaci 
mléčných bakterií Lactobacillus buchneri DSM 22501 a unikát-
ního kmene Lactococcus lactis O224. Lactococcus lactis O224
svým působením přispívá k vytvoření anaerobního prostředí. 
Tento kmen potřebuje kyslík k řízení procesu produkce kyseliny 
mléčné, a proto dokáže vázat kyslík v silážní hmotě mnohem 
rychleji a efektivněji než jiné známé bakterie mléčného kvašení. 
Snížením zbytkového kyslíku na začátku období fermentace se 
výrazně inhibuje primární růst kvasinek a plísní. Tato schopnost 

vázat kyslík byla společností Chr. Hansen patentována. Druhým 
kmenem bakterií mléčného kvašení v produktu je Lactobacillus 
buchneri DSM 22501, která je svými vlastnostmi také unikátní 
ve srovnání s ostatními kmeny L. buchneri na trhu. Jak ukazuje 
zpráva EFSA, L. buchneri DSM 22501 od společnosti Chr. Han-
sen Czech Republic, s.r.o. se chová zcela odlišným způsobem. 
Produkuje méně kyseliny octové než ostatní kmeny, přesto má 
stejnou, či lepší schopnost omezovat sekundární rozvoj kvasi-
nek a plísní. Jakmile je hladina kyseliny octové nižší, eliminují 
se negativní vedlejší účinky, jako je horší chutnost a snížený pří-
jem krmiva, které se projevují při použití jiných heterofermen-
tativních bakterií.
Dalšími alternativami, jak nahradit nedostatek objemných kr-
miv, je například použití jarních obilovin, jejich kombinace 
s luskovinami a také nesmíme zapomenout na čirok. O těchto 
systémech by bylo možné se rozepsat opět na několik stran, ale 
na to dnes není prostor, protože hlavním tématem tohoto článku 
jsou ozimé obiloviny a výroba siláží z těchto plodin. Pěstování 
ozimů pro výrobu siláží se v posledních letech stalo systémem, 
který si našel uplatnění v produkci objemných krmiv, a mnoho 
zemědělců se bez siláží z ozimých obilovin již neobejde. Po-
čítají s jejich produkcí a zařadili je mezi plnohodnotné krmné 
plodiny. Vzhledem k vrtochám počasí a prohlubujícímu se ne-
dostatku vody, bude produkce siláží z ozimých obilovin i na-
dále nabývat na významu. Závěrem je potřeba vyslovit přání, 
aby počasí bylo v budoucích letech k českým zemědělcům sho-
vívavější a umožnilo jim bezproblémovou výrobu objemných 
krmiv. K tomu přispívá svým dílem také společnost Chr. Hansen 
Czech Republic, s.r.o., která vyrábí dostatečně široké portfolio 
silážních aditiv, umožňující zákazníkovi cíleně reagovat na stav 
sklízené plodiny a především na různé podmínky při sklizni. 

Sklizeň silážního žita v ZOD Mrákov  foto: P. Pleyer
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Opravy a náhrady poškozených porostů pícnin

Zima ještě neskončila, ale vzhledem k průběhu loňského pod-

zimu a současného zimního počasí lze očekávat problémy 

s výrobou pícnin. K očekávanému tradičnímu nedostatku vody 

se přidaly problémy způsobené pokračující invazí hrabošů. 

Výroba objemných krmiv se bude muset řešit přísevy porostů 

víceletých pícnin, kompletními obnovami i zakládáním nových 

ploch. Bude nutné pokračovat v podpoře predátorů a dalších 

opatřeních omezujících výskyt hrabošů.

Co se dělalo a dělá…
Při podzimním zakládání porostů zemědělci k likvidaci hnízd 
hrabošů využívali vícenásobnou podmítku v kombinaci s hlub-
ší orbou. Četnější srážky jim to v mnohých oblastech naštěstí 
umožnily, i přesto ale na mnohých místech přemnožení hlodavci 
přežili v kalamitním počtu. Z mechanických zásahů proti hrabo-
šům částečně „zabralo“ i válení porostů vytrvalých pícnin. To 
lze za příznivých podmínek s rozvahou dělat i v teplém zimním 
období. Vyhraněná a často velmi neodborná diskuze o plošném 
rozmetání jedu Stutox II skončila zákazem plošného rozmetání 
a současnou opětovnou (ale velmi pozdní) možností použití jedu 
za přísně kontrolovaných podmínek. Samozřejmě, tuto možnost 
je třeba využít opravdu obezřetně a kromě splnění podmínek 
vyhlášky je nutné využitím svých znalostí a rozumu maximálně 
omezit zasažení necílových organismů. Kde je již výskyt hrabo-
šů omezen na menší plochu, udělat raději včas aplikaci Stutoxu 
do nor. Všichni víme, že tato metoda bude při opětovném roz-
množení hrabošů na větší ploše nereálná. S potěšením lze konsta-
tovat, že se nám namnožili predátoři. Mnozí zemědělci nastavěli 
do porostů berličky, které jsou dravci hojně využívány. Kontrola 
porostů a případné přemístění berliček do „živých“ míst určitě 
neuškodí. Během invaze hrabošů se značně namnožila káně lesní 
i rousná, poštolky, luňáci, menší i větší sovy. Při tahu pomohli 
čápi, dále myši likvidují volavky, racci a ze savců hlavně lasičky, 
kočky, lišky. Pomoc divokých prasat už tak moc vítána není.

Co s poškozenými porosty 
víceletých nebo ozimých pícnin

V první řadě je třeba zvážit, zda ještě má cenu porost dosévat, 
nebo se vyplatí jeho likvidace. Pokud chceme zachovat částečně 
prořídlý porost vojtěšek další 2-3 roky, lze ho dosít, nejlépe něko-
lika kilogramy trav (vojtěška vojtěškou kvůli aleopatii dosít nelze). 
K tomuto účelu se nejčastěji využívají jílková festulolia. Pokud je 
porost horší a chceme ho zachovat jen pro letošní rok, lze do něj 
časně na jaře zasít 6-8 kg jílku jednoletého. Další možností je 
o něco později provedený přísev jílku s jetelem alexandrijským, 
nebo ještě později provedený přísev teplomilnějšího béru italské-
ho. S touto možností použití béru je zatím málo zkušeností, ale 
vzhledem k jeho chutnosti, rychlému růstu a odolnosti k suchu 

může být tato možnost schůdná. Další možností je vojtěšku za-
orat po první seči a poté zasít náhradní pícninu čirok. Poškozené 
jetele luční nebo jetelotrávy doséváme jílkem jednoletým. Pokud 
potřebujeme prodloužit životnost silně poškozených TTP do kon-
ce roku, opět využijeme časný přísev jednoletého jílku nebo 
směsi jílku s jetelem alexandrijským (komerční název „Blesk“). 
Další možností je pozdější přísev béru, ale tyto loňské přísevy 
byly úspěšné jen někde. Pravděpodobně vše záleželo na způsobu 
přípravy pro přísev a na srážkách po zasetí. Za zmínku u béru stojí 
i to, že ho podobně jako čirok nežerou myši. V případě přísevů 
luk a pastvin, které chceme zachovat ještě více let, lze použít pro 
přísevy směsi rychleji rostoucích volně trsnatých trav jako jsou 
všechny druhy jílků a jílková festulolia, dále o něco pomalejší 
kostřavu luční a bojínek, vše může být ve směsi s jetelem lučním. 
Druhy srha laločnatá, kostřavová festulolia, nebo kostřava rákoso-
vitá používáme pouze do prořídlých porostů, ve kterých již jsou 
tyto druhy zastoupeny.

Zásevy ploch jednoletých pícnin
V tomto případě se nebudeme zabývat možností výroby sacha-
ridových siláží (kukuřice, čiroky na podzimní přímou sklizeň, 
GPS obilovin), ale možnostmi výroby polo-bílkovinných a bílko-
vinných siláží (lidově senáží). Pokud jsme nezakládali pícniny již 
na podzim (např. směsky s vikvemi, jílky, nebo čím dál oblíbeněj-
ší Landsberskou směsku), nelze než zasít na jaře. Jednou z mála 
možností směsky pro přímou sklizeň je výroba GPS ze zásevu 
cca 200 kg hrachu a 50-60 kg ječmene (je zde nutnost přesného 
načasování sklizně při sušině cca 28-29 % a v době začínajícího 
hořknutí hrachových zrn a neztvrdlých osin ječmene). Na dvou-
fázovou sklizeň se dnes nejčastěji používá samotný hrách, směs 
úponkového nebo listového hrachu s jarní pšenicí, nebo jarní vik-
ve s pšenicí nebo triticale. Lze sít i úzkolistá lupina s hrachem, 
nebo bílá lupina s triticale (ty lze vlastně také sklízet i „napřímo“). 
Velmi kvalitní, ale obtížněji vyrobitelné jsou siláže z bobu, jehož 
osivo ale letos prakticky není k sehnání. V chladnějších a vlhčích 
oblastech poskytnou výbornou polo-bílkovinnou píci dobře (dusí-
kem) hnojené porosty jednoletého jílku. Zaorané porosty jetelovin 

Ing. Marek Podrábský

SEED SERVICE s.r.o.

Jetel alexandrijský v plném květu
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můžeme nahradit zásevem jednoletého jetele alexandrijského. 
Ten se vysévá buď jako samostatná plodina, nebo ve směsi s jed-
noletým jílkem („Blesk“). Jetel alexandrijský je původem z oblastí 
u Středozemního moře, a kromě zajímavých pícních vlastností je 
oceňován pro dobrou odolnost k suchu. Rostlina habitem připomí-
ná vojtěšku, ale květenství má bílé hlávky. V zahraničí (jižní a zá-
padní Evropa, USA) se už dávno jedná o standardně pěstovanou 
jetelovinu, jejíž výhodou je vysoký výnos kvalitní píce a rychlé 
obrůstání, které umožní pěstiteli sklizeň dvou až čtyř plnohodnot-
ných sečí. Přestože má oproti jiným jetelovinám relativně rychlý 
počáteční růst, musíme si uvědomit, že celý vývoj rostlin musí 
proběhnout pouze na jaře a tím se posouvá termín první sklizně 
na druhou polovinu června nebo začátek července. Proto je vhod-
ná varianta výsevu jetele alexandrijského do ovsa na zeleno (dvojí 
setí do různé hloubky). Oves v pomaleji rostoucím jeteli omezí 
zaplevelení a měl by být sklizen nejpozději před metáním. Píce 
jetele alexandrijského obsahuje výrazně více vody než píce z je-
tele lučního. Dobré zavadání musí být usnadněno kosením s pou-
žitím kvalitního kondicionéru a dobrým rozprostřením pokosené 
hmoty. Porosty jetele alexandrijského se zakládají výsevky 12-15 
kg/ha relativně brzy na jaře. Ne ale v nejčasnějších termínech, kdy 
ještě hrozí větší mrazy. Je-li aspoň nějaká vláha, po sklizni ten-
to jednoletý jetel velmi rychle obrůstá a 2. seč bývá v příznivých 
podmínkách bohatší než první. Píce je kvalitní a chutná, s níz-

kým obsahem vlákniny. Stárne pomalu, je kvalitní i v plném květu 
a příznivě působí na dojivost a mléčnost. Při přímém zkrmování 
je třeba doplňovat sušinu (seno, sláma, senáž atp.).
Vzestup už i v minulých letech zaznamenaly i zásevy kříženců 
čiroků se súdánskou trávou pěstované (tzv. vícesečně) na dvou-
fázovou sklizeň. Čiroky nejsou náročné na půdu, která však ne-
smí být studená nebo podmáčená. Proto se sejí výrazně později 
než kukuřice. Kvůli potřebě pozdních výsevů se většinou za-
řazují jako následná plodina např. po energetickém žitu nebo 
časně sklízených silážních směskách. V teplejších oblastech se 
čiroky sejí i po sklizni řepky, nebo ozimého ječmene. Důležité 
je vědět, že čiroky lze silážovat za nižších sušin, protože velmi 
dobře fermentují a jejich stébla lépe „drží vodu“ než kukuřice. 
Po pokosení obrůstají, čehož se využívá tak, že se ve vegetativní 
fázi při výšce 120 až 150 cm kosí a po zavadnutí se sklízí ob-
dobně, jako víceleté pícniny. Čiroky na senáž se sejí do úzkých 
řádků s vícenásobným výsevkem oproti setí na siláž. Doporu-
čená dávka hnojení dusíkem je v závislosti na předplodině 80 
až 100 kg. Po sklizni první seče se porosty přihnojují 50 kg N. 
Sklizená polo-bílkovinná siláž (senáž) je vysoké kvality, proto-
že mladě stéblo obsahuje vysoký podíl hemicelulóz (přes 20 %) 
a v případě adekvátního hnojení dusíkem 13-16 % bílkovin. Si-
lážovat lze do jámy, vaků i do kulatých balíků. Kosení je nutné 
provádět zařízením s kondicionérem a na vyšší strniště, aby píce 
rychleji zasychala a aby nedošlo ke znečištění píce zeminou. 
Výhodou tohoto zpracování je vysoká kvalita siláže, nevýhodou 
větší pracnost a často i potřeba otevřít silážní linku v době žní. 
Podobným způsobem lze pracovat s českými odrůdami béru 
italského, které jsou proti čirokům o něco odolnější k chladu, 
ale zase méně obrůstají. Zajímavou, ale zatím málo prozkouše-
nou novinkou bude v roce 2020 pěstování směsí čiroků s béry, 
které mají podobné pícní kvality a mohou pod čiroky dělat „niž-
ší patro“. Výnos první seče čiroku podpoří bér (zároveň pod či-
rokem udělá hustší podrost, takže pokos neleží úplně na zemi). 
V druhé seči pak dominuje obrostlý čirok.

Smluvní množení a prodej osiv
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Nabízíme Vám:
Spolupráci při smluvním množení certifikovaných osiv trav, jetelovin, a technických plodin

OLEJNINY, MEZIPLODINY, 
OBILOVINY
– Hořčice, len olejný, oves setý, 

pohanka, ředkev atd.

BIO-OSIVA 
– Vojtěška, jetel luční, alexandrijský, 

travní směsi, hořčice, pohanka, béry aj.

N bí í Vá

ČIROKY A BÉRY
– Čiroky zrnové, zrnové silážní, biomasové, BMR typy atp.
– Béry Ruberit a Rucereus – na zrno i siláž, směsi s čirokem

ZEMĚDĚLSKÉ A TECHNICKÉ TRAVNÍ SMĚSI 
– Luční a pastevní, bioplyn, přísevy, zakázky

SMĚSI PRO BIOPÁSY A „GREENING“
– Krmné a nektarodárné biopásy, vinice, čejka apod.
– Travní směs pro „Dráhy soustředěného odtoku“
– Plodiny a směsi pro setí úhoru, souvratí, nebo meziplodin

LUSKOVINY A JETELOVINY
– Lupina úzkolistá, hrách, vikev jarní i ozimá
– Vojtěšky, jetel luční, alexandrijský, inkarnát, tolice, apod.

Bérová siláž je pro krávy atraktivní krmivo

Jílek hybridní má vysokou nutriční hodnotu a na stanovišti vydrží dle od-

růdy 2-4 roky
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Ekonomika a rentabilita trvalých travních porostů se stává 

zajímavou a nezanedbatelnou částí úspěšných zemědělských 

podniků. Zkušenosti farmářů, kteří zvolili správnou technolo-

gii pro péči o TTP jsou toho důkazem.

Technologie přísevů a péče o travní porosty
Je mnoho hledisek, proč se intenzivně zabývat technologií pří-
sevů trav do trvalých travních porostů. Jeden z důležitých po-
hledů je údržba krajiny, tedy zachovat charakter TTP v souladu 
s danou lokalitou, ekologií a únosnými ekonomickými nákla-
dy. V oblastech s intenzivní živočišnou výrobou se údržbou 
TTP sleduje především využití potencionálu luk a pastvin pro 
dosažení vysoké užitkovosti. Zvláště pak pozemky, které jsou 
určeny pro senážní účely si pozornost z hlediska skladby trav 
bezesporu vyžadují. Jsou známé výsledky z podniků, které se 
spektrem trav na pozemcích určených k senážování odpověd-
ně a systémově věnují a jejichž kvalita senáží vykazuje vysoké 
nutriční hodnoty z pohledu výživy skotu. 

Praxí ověřený secí stroj Ripper STP 300 
od českého výrobce

Technologický postup setí strojem Ripper STP 300 je zalo-
žen na práci turbo-koltru, což je ve své podstatě zvlněné 
krojidlo vyrobené z kvalitní oceli odolné proti otěru. Vytvo-
řené vlny s tangenciálním tvarem po obvodu krojidla umož-
ňují agresivní vnikání i v případě suchých a těžkých půdních 
podmínek. Koltr vytváří seťové lůžko pro osivo, odstraňu-
je případné rostlinné zbytky z místa uložení osiva a kypří 
půdu. Důležitou součástí je i speciální výsevní skříň pro setí 
drobných semen včetně jemného mechanického nastavení 
i malých výsevků. Přesnost setí zajišťuje speciální převo-
dovka, která poskytuje dostatečnou variabilitu pro jakýkoliv 
výsevek. Mechanický pohon výsevního ústrojí je odvozený 
od ostruhového kola.

Ekonomicky i ekologicky výhodná technologie
Efektivita secího stroje Ripper STP 300 se v České republice pro-
věřuje a potvrzuje řadu let. Parcelní pokusy jsou každoročně 
posuzovány pracovníky výzkumu a zástupci osivářských fi rem 
a jsou hodnoceny v oblasti přísevů jako momentálně nejefektiv-
nější technologie. Dalším důležitým přínosem tohoto stroje je 
protierozní efekt, tedy přínos ekologický. Vzhledem k tomu, že 
půda je zpracována v páscích není narušen základní trávní drn, 
nemůže na svazích dojít k masivní vodní erozi. Ekonomický pří-
nos je možné spatřovat v tom, že pro kvalitní práci i v členitém 
terénu je dostačující agregace s traktorem okolo 130 HP, kdy 
spotřeba PHM se pohybuje mezi 8–11 litry nafty.

Vhodná alternativa pro středně velké farmáře
Konstrukce secího stroje je navržena tak, aby se stroj dal snad-
no rozdělit na dvě samostatné části. Proč stroj rozdělovat? 
V případě středně velkých farmářů je problematické si pořídit 
takto speciální secí stroj pouze pro technologie péče o TTP. 
Rozdělením stroje uživatel získá lehký a kompaktní nesený 
secí stroj s násypkou pro osivo o objemu 800 litrů, s klasic-
kým válečkovým výsevním ústrojím pro obiloviny, luskoviny 
a řepku. Pro takto používaný secí stroj se záběrem tři metry je 
dostačující traktor, který má výkon okolo 50 HP. Tímto řeše-
ním se podstatně rozšíří využití secího stroje Ripper STP 300.

20202020PÍCNINÁŘSKÉ LISTY

Ekonomika trvalých travních porostů

P & L, spol. s r.o.

Technologie Ripper STP 300 – příprava seťového lůžka a uložení osiva pro úspěšný přísev TTP

Ripper STP 300 – přísev TTP
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Zkušeností k nezaplacení

V oblasti péče o TTP společnost P & L, spol. s r.o. velice často 
spolupracuje s menšími a středními farmáři. Jednoho z našich 
uživatelů technologie přísevů TTP pana Františka Farky jsme 
se zeptali na jeho praktické zkušenosti.

V jaké oblasti se vaše farma nachází a na jaký druh vý-
roby jste zaměřen? 
Společně se svými bratry Martinem a Pavlem pracujeme jako 
profesionální hasiči a zemědělství se věnujeme až po práci. 
Naše farma se nachází v malé vesnici v Březí u Trhových Svi-
nů, okres České Budějovice. Na této farmě provozujeme jak 
živočišnou, tak rostlinnou výrobu. Celková obhospodařovaná 
plocha je 320 hektarů z toho 220 ha TTP a 100 ha orná půda. 
Živočišná výroba je zaměřena na chov plemenných býků a ja-
lovic plemene Limousine. Máme celkem asi kolem 240 kusů.

Louky a pastviny tvoří velkou část vašeho hospodářství, 
kde vidíte hlavní problém v péči o tyto plochy?
Pozemky kolem farmy jsme převzali od zemědělského druž-
stva, které neinvestovalo žádné prostředky na jejich údržbu, 
takže zde byly samé plevele a výnos z hektaru byl minimál-
ní. Když jsme v roce 2007 začínali, tak nás to příliš netrápi-
lo, ale při zvyšování zatížení a přibývání dobytčích jednotek 
nás donutilo tento stav řešit. Pochopili jsme, že bez investice 
do druhové skladby a technologií pro péči o TTP se ekonomic-
ky neposuneme dál.

Jaké řešení zmíněných problémů jste zvolili?
Každý rok se rozhodneme na nějaké části pozemků okolo pěti 
procent výměry udělat totální obnovu TTP. Tedy aplikujeme 
organický hnůj, ten zapravíme pluhem, na jaře pozemek řádně 
srovnáme a poté zasejeme vhodnou travní směs. Tento postup 
je příliš nákladný, zdlouhavý a také se nedá dělat na všech 
plochách, protože někde jsou půdy písčité nebo zase podmo-
čené. Proto jsme obnovu dělali jen tam, kde to mělo význam 
udělat a tam, kde to nemělo smysl tak jsme druhovou skladbu 
trav neřešili. S tímto stavem jsme se nechtěli spokojit, proto 
jsme hledali řešení.

Pro jakou technologii, která by měla zvýšit kvalitu péče 
o vaše TTP jste rozhodli?
Abychom mohli zvýšit kvalitu TTP na větších plochách, tak 
jsme hledali nějaká řešení v metodách přísevu. Jelikož jsme 
byli ve spolupráci s fi rmou P&L (středisko Velké Meziříčí), 
a to ohledně sklízecí mlátičky Sampo, tak při rozhovoru 
jsme se dostali na téma přisévání TTP. Zástupci fi rmy nás 
seznámili s jejich technologickým postupem, který nás vel-
mi zaujal a proto jsme si pořídili jejich výrobek, secí stroj 
Ripper STP 300.
Tento stroj je složen ze dvou částí. První část je tvořena masiv-
ním rámem s Koltry, které rozřežou drn, zpracují půdu v pá-
sech pro každou secí jednotku. Druhá část je secí jednotka 
a utužovací kolo. Tyto dvě části tvoří ve fi nále jeden kompakt-
ní celek. S tímto  strojem  přiséváme  jak  TTP, tak  s ním 
zakládáme jetele na množení na orné půdě a dále se strojem 

zakládáme bezorebně porosty ozimé pšenice. Nyní plánujeme 
dovybavit secí stroj Ripper STP 300 aplikátorem ryzobiálních 
baktérií do půdy, popř. hnojiva pro každou výsevní jednotku.

Máte tedy první zkušenosti s novou technologií, co 
na ní nejvíce oceňujete?
Předně je to jednoduchost a dostatečná robustnost celkové 
konstrukce stroje Ripper STP 300. To je pro práci na TTP asi to 
nejdůležitější, aby stroj v náročných podmínkách obstál. Vý-
hodou je značná univerzálnost, tedy že jej můžeme využít pro 
přísevy trav i pro „klasickou polařinu“.
Příjemně nás překvapila vysoká vzcházivost přísevů na lou-
kách a poměrně rychlý efekt, který se tím z pohledu vyšší 
užitkovosti dostavil. Také nám vyhovuje přijatelná agregace 
s traktorem okolo 140 HP a nízká energetická náročnost. Se-
cím strojem Ripper STP 300 jsme založili i porosty ozimých 
obilovin bezorebnou technologií. Výsledek, tedy stav a zapo-
jení porostu nás velice překvapil.

Úspěšný chovatel pan Farka s jedním ze svých šampiónů, býkem plemene 

Limousine

Ripper STP 300 – provedení s aplikací půdních bakterií



Rozhodující faktor produkce píce na TTP 
je péče o půdu

Současnost a půda na TTP
Na stav půdního prostředí u TTP se ještě donedávna nekladl 
příliš velký důraz. Z pohledu dlouhodobě funkční pratotech-
niky a dostačujících hospodářských výsledků to nebylo nut-
né. Půdní degradační procesy se však nevyhnuly ani tomuto 
segmentu. Je velmi důležité se těmito procesy velmi pečlivě 
zaobírat – utužení vlivem těžké techniky a devastace pastvou 
(Obr. 1) vlivem vysokých stavů zvířat a průběhu počasí. Zde 
se uplatňuje zejména schopnost travních porostů udržovat 
dobré biologické, fyzikální a chemické vlastnosti půdy, pře-
devším její strukturu a obsah humusových látek. Uvědomme 
si, že i v případě TTP je potřeba věnovat zvýšenou pozornost 
půdnímu prostředí jako celku, zejména strukturní a biologic-
ké kvalitě půdy. S ohledem na již probíhající změny v půdně-
-klimatických podmínkách, které v posledních letech výrazně 
ovlivnily objem vyprodukované píce v jednotlivých sečích, 
bude nutno řešit stav TTP i z pohledu nerovnoměrnosti srá-
žek a zvyšujících se teplot (Graf 1, 2). Rozhodující pro vy-
rovnanější výnosy jednotlivých sečí bude uvést do rovnováhy 
vztah půdní struktura – biologická aktivita – kořenový systém.

Přístup ke zlepšení struktury půdy
Dobrá struktura půdy je velmi důležitým faktorem produkční 
schopnosti půdy, který současně výrazně ovlivňuje veškeré 
půdní vlastnosti. Tyto vlastnosti mají vliv na vodní a vzdušný 
režim v půdě, mineralizaci, humifi kaci nebo fosilizaci orga-
nických zbytků rostlin, obsah a kvalitu humusu i na vybalan-
cování aerobních a anaerobních procesů. Aby tento systém 
mohl fungovat, musí být v půdě během celé vegetace opti-
malizován poměr mezi půdními fázemi: pevnou, kapalnou, 
plynnou. V tomto vyváženém prostředí dochází k snižování 
utužení půdy. Zvyšuje a stabilizuje se podíl půdní organické 
složky, která pochází z přírodních zdrojů. Taková půda má 
vysokou retenční schopnost, co se týče hospodaření s vodou. 
Vyšší infi ltrace znamená nejen zasáknutí většího objemu 
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Trvalé travní porosty (TTP) jsou velkou ekonomickou rezer-

vou českého zemědělství. TTP jsou složitá agrobotanická spo-

lečenstva, závislá na půdních a klimatických podmínkách. Tyto 

kultury mají význam nejen krmivářský, ale také mají velký vliv 

na koloběh uhlíku pro půdu a pro půdní biologii a přírodu cel-

kově. Významně podporují biodiverzitu půdy i pestrost kra-

jiny. Pozitivně ovlivňují vodní režim v půdě a následně v celé 

krajině. TTP jsou klimatizační jednotkou krajiny, která zlepšuje 

mikroklima a snižuje její chemickou zátěž. 

Ing. Ivana Šindelková

Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko

sindelkova@vupt.cz

Obr. 1 Pastvina s narušenou infi ltrační schopností
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srážkové vody do půdního profi lu, ale i nižší povrchový od-
tok. Lepší půdní struktura s podílem organické hmoty zadrží 
vodu v půdním profi lu a výrazně sníží neproduktivní výpar. 
Optimalizuje se gravitační i kapilární pohyb vody, přestane 
docházet k přemokřování půdy. Nebude docházet k tak vý-
razným změnám v poměru mezi půdními fázemi. Poté v ob-
dobí přísušku bude v půdě s nejvyšší pravděpodobností více 
vody pro fotosyntézu, ale i pro ochlazování rostlinných or-
ganismů. 

Trávy koření převážně v té zóně půdního profi lu, která je 
nejnáchylnější na změny vlhkostního stavu. Dvouděložné 

byliny sucho lépe tolerují díky hlubokým kořenům.

„Travní porosty vyžadují pro kvalitní produkci velké množství 
vody, kdy jejich transpirační koefi cient je nad 800 l vody 

na tvorbu 1 kg sena.“

Zemědělská praxe v současné době hledá hlavně mechanická 
řešení. Veškeré snahy však v převážné většině případů končí 
v hloubce půdního profi lu kolem 20 cm, kde se následně ode-
hrává až 80 % komunikace mezi rostlinou a půdním prostředím. 
Negativním projevem mnohonásobné kultivace je vytváření tech-
nogenně utužených vrstev v hloubkách každé kultivace opako-
vané už 2x za sebou. Vysoká intenzita kypření půdy způsobuje 
nadměrnou oxidaci uhlíkatých sloučenin a pokles zásoby půdní 
vláhy. To způsobuje snížení obsahu půdní organické hmoty s ná-
slednou degradací struktury půdy a pokles její retenční kapacity. 
Důsledkem je skutečnost, že půda ztratila vlivem utužení přiroze-
nou strukturu - zejména stabilitu agregátů a klesá biologická akti-
vita v půdě. Biologická aktivita v půdě jako jediná dokáže obnovit 
strukturní agregáty půdy přirozenou cestou. Se snižováním půdní 
organické složky při negativní uhlíkové bilanci dochází k poklesu 
biologické aktivity v půdě, která v tomto případě zhoršuje drobi-
vost i stabilitu agregátů. Snížená drobivost agregátů zase zhoršuje 

Graf 1 Příklad rozdělení srážek a teplot v roce 2019, lokalita Meziboří, kraj Vysočina

Graf 2 Příklad rozdělení srážek a teplot v roce 2019, lokalita Roštín, Zlínský kraj 
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zpracovatelnost půdy. Půda tak ztrácí svou schopnost tvořit a ob-
novovat zásobu půdní vody ze srážkové činnosti. Takto se během 
historického vývoje přímo podílíme na vzniku "půdního sucha".

Kořenová zóna rostlin 
Kořeny rostlin ve spolupráci a symbióze s mikro a makro orga-
nismy, jsou nejlepší strukturotvorný činitel. Zlepšení stavu struk-
tury půdy můžeme dosáhnout dotací organických hnojiv – hno-
je, kejdy či kompostu nebo aplikací biostimulantů na povrch 
nebo s plytkým zapravením do půdy. Použitím organických 
hnojiv a biostimulantů v povrchové zóně, kde je půda biologic-
ky nejaktivnější, nastartujeme proces mineralizace, na kterém 
se podílejí především aerobní půdní bakterie, houby a plísně. 
Následně se zlepší vodostálost půdních agregátů. Kořeny rostlin 
včetně mikroorganismů v zóně rhizosféry, ale i makroorganis-
mů – nejznámější představitelé žížaly, významným způsobem 
umožní zlepšit strukturu půdy a stabilitu agregátů do hloubky 
celého půdního profi lu. Strukturní půda ovlivňuje výnos a kvali-
tu produkce. Není-li tedy v pořádku půdní profi l, a tím i kořeno-
vý systém, je rostlina oslabená a nemůže využít svůj biologický 
výnosový potenciál. Na nezdravých půdách je nízká aktivita 

rhizosféry a zhoršená využitelnost dodávaných živin. Dokonce 
i průmyslové dusíkaté hnojivo je pro rostliny přijatelné pouze 
v půdním roztoku a iontové formě.

Využití přírodních biostimulantů na TTP
Biostimulace jsou metody využívající podpory přirozených 
biologických procesů k harmonizaci přírodních cyklů. Biosti-
mulanty v rostlinné výrobě jsou látky, případně produkty, kte-
ré ovlivňují především rozvoj přirozených, živých organismů 
v půdě (půdní biostimulanty) a stimulací fyziologických procesů 
v rostlinách (rostlinné biostimulanty). Mezi stimulanty používa-
né v zemědělství patří různé prvky a sloučeniny. Tyto sloučeni-
ny se aplikují na rostliny nebo do půdy s cílem zlepšit její úrod-
nost, výnosy a kvalitu produkce a toleranci rostlin k abiotickým 
i biotickým faktorům. Mají pozitivní vliv na zvyšování organické 
hmoty v půdě, a tím se zvyšuje i intenzita biologické aktivity 
půdních mikroorganismů s následným efektivnějším využívá-
ním živin z půdy. Odběr živin je pak důležitým kritériem pro 
bilanci živin, která umožňuje kontrolu hospodaření ve vztahu 
k půdní úrodnosti. Základem zpřístupňovaní živin z využitel-
ných zdrojů je enzymatická činnost půdních mikroorganismů, 
ale především aerobních hub a plísní, které svou enzymatickou 
činností následně rozkládají organické zbytky v půdě a uvolňují 
živiny v přístupných formách do půdního roztoku. Jak pro svoji 
potřebu, tak pro potřebu rostlin. Rostliny pak především svým 
kořenovým vlášením zásobují tyto populace půdních mikro 
i vyšších organismů energetickými látkami a odumírající kůra 
starších kořenů rostlin je i zdrojem uhlíku jako potravy pro tyto 
půdní organismy. Tato skutečnost významně napomáhá vzniku 
příznivé půdní struktury, umožňující dosažení optimálního vod-
ního, vzdušného i tepelného režimu, jako důležitého předpo-
kladu pro příznivý průběh oxidačně redukčních procesů v půdě 
nutných pro příjem živin z půdy, a tím i pro úspěšný růst a vývoj 
pěstovaných plodin. 

Zvyšování výnosů na TTP
Rozhodujícím činitelem pro kvalitu lučních a pastevních poros-
tů je půda, z níž rostliny přijímají živiny a vodu, intenzita hno-
jení dusíkem, fosforem, draslíkem, způsob a intenzita využívání 
i počet sečí. V této oblasti mohou být biostimulanty významným 
faktorem, který umožní dosáhnout současné potřeby v země-
dělství u TTP, směrem ke zvyšování výnosů a kvality píce se 
zřetelem na znovuobnovení půdní úrodnosti a zlepšení stability 
životního prostředí. Z hospodářského hlediska v důsledku mě-
nících se klimatických podmínek a průběhu počasí, bude nut-
né počítat se zvýšeným rozsahem obnovy TTP a uvědomělým 
využitím biostimulantů, chceme-li udržet produkční schopnost 
a rentabilitu těchto kultur. Intenzivní pratotechnika s ohledem 
na půdní mikrobiologii a strukturu půdy umožní, stejně jako 
výživa a hnojení, stabilizovat požadované výnosy v extrémních 
podmínkách – suchu. 
Příkladem jsou výsledky porovnání aplikace půdního biostimu-
lantu Primeo S 8 oproti kontrole, ze dvou lokalit (Graf 3, 4) 
v rozdílných klimatických podmínkách. Kdy aplikací biostimu-
lantů došlo k nárůstu jednak produkce pícní hmoty, rovněž jako 
kvality produkce z pohledu nárůstu její sušiny. Biostimulant 

Graf 3 Porovnání výnosu píce biostimulantu Primeo S8 oproti kontrole, rok 2019

Graf 4 Porovnání výnosu píce biostimulantu Primeo S8 oproti kontrole, rok 2019
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Primeo S 8, účinkuje na bázi intenzifi kace mineralizačních pro-
cesů je směsí homologovaného aktivátoru mikrobní biomasy 
a kvalitního hnojiva doplněného také o síru. 

Základem zůstává potřeba realizovat přísevy výnosnějších 
a kvalitnějších druhů a odrůd trav a jetelovin a podřídit tomuto 
způsobu využití celkovou agrotechniku a pratotechniku.

Hnojení a výživa TTP 
V nových ekonomických podmínkách získává hnojení TTP 
na závažnosti. Průmyslová hnojiva představují nejdražší a ob-
jemově největší každoroční vstup do zemědělství. V posledních 
letech se úroveň hnojení TTP podstatně snížila. Kvalita píce je 
rozhodujícím faktorem pro zabezpečení výživy zvířat. Dlouho-
leté opomíjení, někdy záměrné, vyvážené základní výživy NPK 

podobně jako jednostranné hnojení základními makro prvky 
bez aplikace stopových prvků významně omezuje produkční 
potenciál TTP. V případě intenzivních kultur na orné půdě se 
aplikace stopových prvků stala standardem, ale u porostů TTP je 
tato potřeba stále spíš vnímána jako nadstandardní ošetření bez 
přidané hodnoty. Právě nedostatek stopových prvků význam-
ným způsobem ovlivňuje celkové zhodnocení základní výživy 
NPK, popřípadě vápníku a hořčíku. Stejně tak ovlivňuje i fi nál-
ní skladbu rostlin na TTP a jejich fyziologické procesy (např. 
důležité odnožování trav), které jsou základem produkce nejen 
kvantity, ale i důležité kvality píce (Obr. 2). Následkem toho-
to nedostatku je celkové snížení produkce píce a sekundárně 
nárůst potřeby minerálních aditiv v chovech pro udržení nebo 
zlepšení konverze krmiv. 

Závěr
Cíleným doplněním výživy TTP o vyvážené množství mikroprv-
ků (příklad aplikace biostimulantu Primeo S8) pomáhá k vyba-
lancování fyziologických procesů v porostu stejně jako k stimu-
laci biologické aktivity v půdě. Dosáhnuté výsledky ukazují, že 
hypotéza nevyvážené výživy, zejména stopovými prvky v kom-
binaci s nerovnoměrným rozložením srážek je velice pravdě-
podobná.

Poděkování
Výsledek vznikl za podpory Ministerstva zemědělství, institu-
cionální podpora MZE-RO1720.

Obr. 2 Výzvou je zabezpečení dostatečné krmivové základny na pastvině

INZERCE

Jak úspěšně přisévat 
trvalé travní porosty?
 správným výběrem jetelotravní směsi

 promyšlenou přípravou porostu 
před setím

 správně zvoleným termínem setí

 použitím secího stroje 

 VREDO
 Vredo má 
pracovní záběry 1,0 - 5,8 metrů
meziřádkovou vzdálenost jen 7,5 cm
integrovaný utužovací válec
velkou polní vzcházivost i v aridních oblastech 
příznivou cenu

Více info na Agrotrans Otice s.r.o.
tel. 553 791 110

www.agrotrans-otice.cz 
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Travní biom zahrnující různorodá travní společenstva na tzv. 
absolutních stanovištích (výsušných nebo naopak mokrých) 
neumožňujících pěstování polních kultur a plodin, pokrývá 
převážnou část naší planety. Například v Africe a Jižní Ame-
rice činí podíl travních společenstev prakticky 4/5 z plochy 
zemědělské půdy.
Česká republika se však řadí k regionům s vysokým zorněním 
půdy (více než ¾ výměry zemědělské půdy) a nízkým podí-
lem trvalých travních porostů, což je necelá ¼ zemědělského 
půdního fondu. Poměrně intenzivní kultivace a využívání orné 
půdy spolu se skutečností, že téměř 60 % ploch je zařazeno 
do kategorie méně příznivých oblastí (LFA =Less Favoured 
Areas), vytvářejí z ekologického hlediska rizikovou situaci. 
Z tohoto důvodu a rovněž z hlediska politického (požadavek 
EU) je předpokladem rozšíření ploch trvalých travních porostů 
z necelého milionu hektarů na cca 1,3 mil. ha. Spolu s trávní-
kovým biomem o rozloze téměř 0,5 mil. ha by výměra trav-
ních porostů mohla být cca 1,8 mil. ha, což je více než 40 % 
zemědělsky využívané plochy.
Vzhledem k uváděné tendenci vyvstává nutnost racionálního 
využívání nejen produkčních, ale i mimoprodukčních travních 
a trávníkových ploch. Vysoké profesní znalosti hospodáře (ze-
mědělce) bude třeba rozšířit o uživatelskou sféru.
Význam travnatých ploch, které nemají zemědělské využití 
a který si ne zcela dostatečně uvědomujeme, spočívá v jejich 
funkci estetické, rekreačně obytné a biologicko-hygienické.

Funkce estetická
Travnaté porosty mezi lesy nebo skupinami dřevin vytvářejí 
světlejší plochy a změkčují kontury krajiny. Určitý poměr plo-
chy, kterou zaujímají dřeviny a travnaté plochy (cca 2 : 3), je dů-
ležitý, neboť příliš velká plocha lesa působí stísňujícím dojmem 
a příliš velká plocha bez dřevin naopak jako bezútěšná pláň bez 
možnosti úkrytu pro ptactvo, zvířenu i lidi. Parky vytvářené člo-
věkem jsou kopií přirozené krajiny v menších rozměrech. Ať už 
je v parku větší nebo menší podíl stromů v závislosti na jeho 
účelu a slohu, vždy bude právě trávník spojujícím prvkem mezi 
záhony květin, skupinami dřevin a stavbami.

Funkce rekreačně obytná
Přímo souvisí s funkcí estetickou. Estetický vjem napomáhá 
odpočinku a relaxaci. Trávy jsou vzhledem ke svým biologic-
kým a morfologickým vlastnostem nejvhodnějšími rostlinami 
pro vytváření „přirozených rostlinných koberců“ – trávníků.

Funkce biologicko-hygienická
Travní porosty díky své specifi cké stavbě nadzemních a pod-
zemních orgánů fungují jako přirozená ochrana půdy proti 
vodní a větrné erozi. Kořenový systém trav mechanicky zpev-
ňuje půdní profi l na svazích. Svým růstem a odběrem živin 
brání jejich vyplavování do podzemních vod. Transpirací zvy-
šují trávy vzdušnou vlhkost prostředí a regulují jeho teplotní 
režim – fungují jako klimatizační jednotka v krajině. Travnatá 
plocha produkuje značné množství kyslíku a poutá škodlivé 
exhalace a těžké kovy.
Tato moudra zformuloval prof. Ing. František Hrabě, CSc.,  ne-
stor našeho pícninářství a  nejen za ně mu patří poděkování. 

Společnost OLMIX Group a pícninářství
Jak se slučují tyto skutečnosti?
Většina našich produktů je zařazena do kategorie biostimu-
lantů, což jsou látky nebo přípravky se specifi ckým účinkem 
na zlepšení funkcí půdy nebo fyziologických procesů v rostli-
nách bez hnojivého účinku. Využití biostimulantů je nastupují-
cí směr ve výživě a ochraně rostlin, který zajišťuje vyšší výnosy 
i kvalitu produkce při současném snižování dávek průmyslo-
vých hnojiv a pesticidů, tudíž i chemické zátěže půdy, krajiny 
i životního prostředí jako celku.
Díky svému současnému širokému portfoliu produktů, jejich 
vysokému efektu při implementaci do plodinových systémů 
a fl exibilitě použití na všech půdních typech a druzích bez 
ohledu na pěstované plodiny či kultury jednoleté i trvalé mů-
žeme významnou měrou přispět ke zvýšení produkční schop-
nosti a rentability i na TTP.

Trvalé travní porosty a jejich funkce

„Tráva nám může být vzorem vytrvalosti a demokracie: čím 

více je kosena, spásána a pošlapávána, či zaplavována ba 

dokonce i ohněm spalována, tím větší je její síla a vůle k životu“

Ing. František Václavík

OLMIX Group Česká republika

Biostimulanty OLMIX Group pro použití na TTP

PRODUKT TERMÍN A ÚČEL POUŽITÍ, PŘÍNOSY CERTIFIKACE 
EKO, BIO

EXPLORER 

Před výsevem nebo přísevem (i pod 
patu), zlepšení vzcházení a zapojení 
porostů, podpora mineralizace a funkce 
kořenů

ANO

NEOSOL

Před obnovou nebo zakládáním 
nových porostů i v průběhu vegetace, 
zlepšení půdních vlastností, podpora 
mineralizace a tvorby humusu, zlepšení 
vodního režimu v půdě 

ANO

PRIMEO S8

Na jaře v kombinaci s hnojivy nebo 
po každé seči, zlepšení využití živin, 
podpora produkce biomasy a jetelovin, 
lepší obrůstání

NE

AGROPTIM 
SUNSET

Semenné porosty – TM kombinace 
s listovými přípravky, zvýšení výnosu 
a kvality semen
Produkční plochy – prevence 
abiotických i biotických stresů i sucha

ANO
POUZE SOLO 
APLIKACE

ALGOMEL 
PUSH

Na jaře na podporu regenerace 
porostů, revitalizace poškozených nebo 
prořídlých porostů, podpora jetelovin

NE
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Náš technologický přístup zabezpečuje zákazníkům, kteří vní-
mají problémy s půdou a její degradací, rychlé a trvalé změny. 
Pozitivně se tyto změny projevují v oblasti komplexního zlep-
šení půdního prostředí, především zvýšením její biologické 
aktivity s významným dopadem na komlex půdních vlastností 
fyzikálních, chemických a mechanických.
A protože i trvalé travní porosty rostou na půdě, logicky se 
kvalita půdy přímo promítá do jejich produkční schopnosti.

Všechny v tabulce uvedené produkty prokazatelně zvyšují 
výnos pícní hmoty bez ohledu na její cílové využití, zlepšují 
kvalitu, nutriční hodnotu i stravitelnost a v neposlední řadě 
i skladovatelnost a snížení skladových ztrát.
Dokážeme-li zlepšit půdní prostředí na TTP, pak dokážeme 
zlepšit i výnosy pícní hmoty i její kvalitu.
Výsledky prvních cíleně sledovaných aplikací v praxi předčily 
naše očekávání!
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Nízké výnosy píce z trvalých travních porostů 
vytváří existenční problémy 
pro zemědělské podniky

doc. Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D.

Ústav výživy zvířat a pícninářství, Mendelova univerzita v Brně

stanislav.hejduk@mendelu.cz

Na počátku roku 2019 mě v Brně navštívil Ing. Milan Drgáč, kte-
rý spolupracuje s několika zemědělskými podniky v Bílých Kar-
patech. Požádal mě o spolupráci při navržení a ověření systému 
zlepšování výnosu sena a pastevní píce v podniku JAVORNÍK – 

CZ s.r.o., který hospodaří ve Štítné nad Vláří. Tento podnik hos-
podaří v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty (dále CHKO). 
Navštívil jsem tento podnik poprvé 11. srpna 2019, abych se se 
situací seznámil na místě. Setkal jsem se s panem agronomem 
a ředitelem, kteří mi potvrdili a více popsali problematickou si-
tuaci. Navštívili jsme poté společně louku Kopaniny ve II. zóně 
CHKO, která byla využívána ještě před 25 lety jako orná půda 
a v loňském roce zde bylo z 21 ha sklizeno pouze 8 balíků sena; 
v letošním roce to bylo 25 balíků. Dominují zde kostřava čer-
vená a k. žlábkatá, mateřídouška obecná a další neproduktivní 
druhy, mezerovitost dosahuje cca 30 % a šíří se zde z pícninář-
ského i ochranářského pohledu nežádoucí druhy třtina křovištní 
a lupina mnoholistá. Vzhledem k tomu, že hospodaření je zde 
zásadně limitováno legislativou, bylo domluveno další setkání 
za účasti pracovníků CHKO Bílé Karpaty, Agentury pro ochranu 
přírody a krajiny z Prahy a zástupců sousedních zemědělských 
podniků, kteří řeší podobné problémy. Toto setkání se usku-
tečnilo dne 24. 8. 2019. Zde byly předneseny stanoviska obou 
stran s tím, že existuje zájem nalézt oboustranně výhodné řešení 
této situace, které by vedlo ke zvýšení produkce píce a současně 
by nedošlo k poškození ochranářsky nejcennějších porostů.

Seminář ve Štítné nad Vláří
Na základě těchto setkání byl dne 3. září 2019 ve Štítné n. V. 
uspořádán seminář v rámci projektu Demonstrační farmy, kde 
byla přednesena stanoviska zemědělská (doc. Ing. S. Hejduk, 
Ph.D., Mendelova univerzita v Brně), ochranářská (Ing. K. Čám-
ská, Ph.D., AOPK Praha) i Ministerstva zemědělství (Ing. J. Ma-
kovský, Ph.D.). Semináře se účastnil velký počet zemědělců 
z okolních i vzdálenějších obcí hospodařících v oblasti Bílých 
Karpat a Beskyd.
Seminář zahájil organizátor Ing. Milan Drgáč (Informační cen-
trum pro rozvoj Moravských Kopanic ve Starém Hrozenkově). 
Představil stručně hlavní přednosti ekologického zemědělství 
a problémy s nedostatkem píce, kterým v posledních letech čelí 
zemědělci hospodařící na travních porostech. Na úvod před-
stavil pan ředitel Ing. Tománek místní podnik JAVORNÍK – CZ 
s.r.o. Hospodaří na cca 1 700 ha zemědělské půdy. Na přibližně 
500 ha orné půdy pěstují v ekologickém režimu zejména pšeni-
ci špaldu, koriandr, pohanku, ostropestřec mariánský a víceleté 
pícniny (vojtěšku, jetel luční a jetelotrávy). Chovají masný skot 
i dojnice a část mléka zpracovávají ve vlastní mlékárně. V pod-
niku mají také 40 ha ovocných sadů (k tomu 50 včelstev), pe-
kárnu, pálenici, vyrábí sirné knoty a dřevěná okna. Díky suchu 
a extenzifi kaci hospodaření na travních porostech museli zvýšit 
plochy pícnin na orné půdě na úkor tržních plodin, což snižuje 
tržby podniku. Hlavním smyslem tohoto semináře by mělo být 
nalezení řešení akceptovatelného oběma stranami. 

Krajina v bezprostřední blízkosti Štítné n. V.; uprostřed vlevo leží sídlo pod-

niku Javorník-CZ, s.r.o. (3. 9. 2019)

Ing. M. Drgáč seznamuje část účastníků semináře se způsobem hospodaření 

místního podniku Javorník (3. 9. 2019)
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V následující přednášce doc. Stanislava Hejduka zaznělo, že na-
prostá většina travních porostů v Bílých Karpatech vznikla v mi-
nulosti činností člověka po odlesnění a jejich existence je na hos-
podaření zemědělců závislá. Jejich hlavní funkcí byla odedávna 
produkce píce pro přežvýkavce a koně. Mimo to však plní celou 
řadu dalších funkcí, které však přináší užitek celé společnosti 
(prevence eroze půdy a bleskových povodní, ukládání uhlíku 
do půdy, čištění pozemních vod, rezervoár diverzity rostlin i ži-
vočichů, rekreační funkce aj.). Nevýhodou travních porostů i ví-
celetých pícnin je relativně vysoká spotřeba vody na produkci 
jednotky sušiny (vysoký transpirační koefi cient). Proto zde bývá 
v suchých letech vyšší pokles produkce než u plodin na orné 
půdě. To je umocněno jejich umístěním na nejméně úrodných, 
mělkých a kamenitých půdách. V důsledku víceletého charakte-
ru rostlin se aktuální sucho na travních porostech negativně pro-
jevuje i v následujícím roce. Problémem minulých let nebyl jen 
nedostatek srážek, ale také vysoké teploty, které způsobovaly 
výrazné omezení fotosyntézy domácích, C3 rostlin. Na druhou 
stranu silážní kukuřice, která je často dávána za příklad pícniny 
vhodné pro suché a teplé oblasti, je velmi citlivá na sucho a vy-
soké teploty v období kvetení. To se projevuje nedostatečným 
opylením a nasazením zrn a následně i nízkým výnosem píce 
s balastním charakterem. Náklady na pěstování kukuřice jsou 
ale podstatně vyšší, než jaké vkládáme do travních porostů či 
víceletých pícnin na orné půdě. 
Před pěti lety, kdy měla většina podniků nadbytek travní píce, 
zemědělci rádi podepisovali závazky Agroenvironmentálně-kli-
matických opatření, neboť vyplácené kompenzace za sníženou 
intenzitu hospodaření (opožděné termíny prvních sečí, vyne-
chání hnojení a přísevů aj.), představovaly vítaný příjem do roz-
počtu, bez nutnosti výrazně měnit dosavadní způsoby péče 
o travní porosty. Situace se výrazně změnila po roce 2018, kdy 
po několika letech sucha došly zásoby sena a jeho cena se prud-
ce zvýšila na úroveň ceny obilovin (až 5 000 Kč za 1 tunu). Pro-
dukce píce na dlouhodobě nehnojených porostech klesla často 
na hodnoty pod 1 t sena z 1 ha. Vzhledem k tomu, že náklady 
spojené se smykováním, sečením, shrnováním a lisováním píce 
nejsou příliš ovlivněny výnosy píce, výrazně vzrostly i jednotko-
vé náklady. Podniky byly nuceny seno nakupovat a přikrmovat 
zvířata na pastvinách. S ohledem na vysoké ceny sena vypláce-
né kompenzace nepokrývaly zvýšené náklady. 
Velkou roli při poklesu výnosů píce z luk a pastvin však předsta-
vuje dlouhodobě negativní bilance živin. Troufám si tvrdit, že 
většina travních porostů v České republice nebyla v uplynulých 
25 letech hnojena jinými, než dusíkatými hnojivy. Z předcho-
zího období byly většinou dobře zásobeny fosforem i draslem 
a také vyvápněny. Půda má, díky sorpci živin, schopnost udr-
žovat uspokojivé výnosy i několik let po ukončení hnojení. Je 
si však třeba uvědomit, že v 1 tuně sklizeného sena odvážíme 
z pozemku přibližně 2–3 kg fosforu, 18–25 kg draslíku a 5–7 kg 
Ca a 2 kg Mg. Navíc každý rok dochází k vyplavování desítek 
kilogramů vápníku a hořčíku z 1 hektaru do podzemních vod. 
Při průměrném výnosu sena na úrovni 3 t.ha-1 ročně je za 25 let 
z 1 ha odvezeno ohromné množství živin: 150–225 kg fosfo-
ru, 1 350–1 875 kg draslíku, 375–525 kg vápníku a cca 150 kg 
hořčíku (rozmezí je dáno odlišným botanickým složením po-

rostů, termínem sklizně, hloubkou půdy a matečnou horninou). 
Záměrně neuvádím dusík, který lze získat pomocí jetelovin při 
biologické fi xaci z atmosféry. 
Jedním z možných opatření, jak produkci píce z travních po-
rostů zvýšit je organické hnojení. Dostatečné zásobení rostlin 
živinami snižuje transpirační koefi cient a i v suchých letech po-
skytují vhodně hnojené travní porosty vyšší výnos, než poros-
ty nehnojené. Při použití organických hnojiv na travní porosty 
(hnůj, kejda, močůvka, kompost) by se mělo jednat o recyklaci 
živin odebraných sklizenou pící (bilanční hnojení). Jako příklad 
nám může sloužit systém používaný v Rakousku, kde se mine-
rální hnojiva používají na travní porosty jen minimálně a tamní 
zemědělci dosahují dobré produkce píce při zachování vysoké 
druhové diverzity. V rámci ekologického hospodaření na trav-
ních porostech je nezbytné zajistit v porostech dostatečný podíl 
jetelovin, které výrazně zvyšují produkci i kvalitu píce a součas-

Travní porosty ve Štítné n. V. jsou doprovázeny ovocnými sady

Srovnání obnoveného (nalevo) a původního travního porostu (Štítná n. V., 

11. 7. 2019)
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ně podporují populace opylovačů v krajině. To se však zpravidla 
daří jen v prvních letech po obnovách či přísevech. 
Díky poškození porostů suchem a horkem narůstá potřeba ob-
nov a jejich termín se v řadě oblastí přesouvá, díky rychlým pře-
chodům ze zimy do léta, z jarního období do konce léta (srpen). 
Na rozdíl od Rakouska a Švýcarska chybí v České republice sys-
tém testování odrůd trav a jetelovin na vytrvalost. V rámci regis-
trace ÚKZUZ se odrůdy testují jen na dva užitkové roky, a proto 
zemědělci nemají informace o tom, jak dlouho jednotlivé od-
růdy v porostu vydrží. To je problém zejména u jetele lučního, 
kde existují mezi odrůdami velké rozdíly z hlediska vytrvalosti. 
V travních porostech existují značné rozdíly v toleranci sucha 
mezi druhy. Z trav, které tolerují sucho a poskytují (na hlubších 
půdách) větší produkci píce je to například ovsík vyvýšený, kost-
řava rákosovitá a srha laločnatá; z jetelovin je to zejména vojtěš-
ka setá a vičenec ligrus popř. štírovník růžkatý a dalších bylin je 

to například čekanka obecná, chrpa luční a bolševník obecný.
Dr. Josef Makovský se ve druhé přednášce zaměřil na vysvětle-
ní podmínek, za jakých je možno obnovit travní porosty v soula-
du s legislativou. Připomněl, že každé rozorání travních porostů 
je třeba hlásit na SZIF, jehož zástupci kontrolují následně stav 
pozemku po zatravnění k 30. 8. Podmínkou úspěšné kontroly je 
minimálně 50% pokryvnost trav a alespoň jedna sklizeň k uve-
denému datu. Při orbě travního porostu provedené po 30. 6. 
lze obnovu provést až v dalším roce a na pozemku pěstovat 
ozimou plodinu. Podle platné legislativy je možno obnovy 
provádět v průběhu celého roku. Pokud se pozemek nachází 
v CHKO, je třeba komunikovat s příslušnými zástupci orgánu 
ochrany přírody. Při nesplnění podmínek znovuzatravnění se 
rozlišují nepřičitatelné podmínky – zásahy vyšší moci (sucho, 
rytí prasat), které je ale třeba předem nahlásit SZIF. Existují zvláš-
tě chráněné travní porosty, které rozorat nelze. Při zatravňování 
orné půdy je složení směsí upravováno pouze v CHKO, ostatní 
zemědělci nemají složení travních směsí nijak omezeno. V příš-
tím roce řada dobrovolných závazků končí a zemědělci si je 
nemusí znovu zvolit. Do budoucna se zřejmě ještě zjednoduší 
možnost obnov travních porostů i jejich převod na ornou půdu, 
pokud na národní úrovni nepoklesne jejich podíl ze zemědělské 
půdy (to se dosud v České republice nestalo). CHKO má mož-
nost přikázat nějaký omezující režim hospodaření, ale vždy je 
lepší pro obě strany domluva. 
Za Agenturu ochrany přírody a krajiny přednesla stanoviska 
Dr. Klára Čámská. Připomněla mimo jiné zákaz rozšiřování 
geografi cky nepůvodních druhů rostlin a kříženců ve všech zó-
nách CHKO (nevztahuje se to na ornou půdu). Složení směsí 
a způsoby obnov by se měly řídit standardy AOPK (Ševčíková, 
M., Jongepierová, I., Prach, K., 2017: Obnova travních porostů 
s využitím regionálních osiv. Standardy péče o přírodu a krajinu).
Mapy zón všech CHKO jsou na webu AOPK. V I. a II. zóně platí 
zákaz celoplošného hnojení, vápnění a přísevů. V LPIS jsou ale 
vyznačeny pouze I. zóny a Natura. Možné řešení konfl iktů při 
hospodaření na travních porostech v I. a ve II. zónách CHKO:

1. obnovy lze dělat na části pozemků i v I. a II. zóně na základě 
výjimek po domluvě s CHKO (např. degradace expanzivními 
druhy – třtina, po terénní obchůzce);

2. při výběru druhů pro obnovy travních porostů platí následu-
jící zásady: domácí původ odrůd (ČR nebo Slovensko), ne 
festulolia, regionální původ bylin;

3. existuje zájem o ověření efektu intenzifi kačních opatření 
na části travních porostů.

Louky a pastviny v Bílých Karpatech jsou chloubou v mezinárod-
ním měřítku a zemědělci jsou jejich spolutvůrci. Podle zákona 
č. 114 dostávají zemědělci náhradu újmy za ztížené hospoda-
ření v I. a ve II. zónách (na stejné úrovni i v maloplošných chrá-
něných územích). Klima se ale mění rychleji než zákony a MZe 
tlačí na podporu živočišné produkce a tím nepřímo i na produk-
ci píce z TTP. Zvýšilo se minimální zatížení z 0,2 na 0,3 DJ/ha 
a dnes to řada zemědělců nedokáže splnit. MŽP chce pomoci 
zemědělcům tím, že to vrátí zpět. Zemědělci a ochranáři jsou 
partneři, musí myslet a konat s dlouhodobým výhledem. Ve III. 

Louka Kopaniny s agronomem Ing. P. Pastorkem a Ing. M. Drgáčem před 

1. sečí (11. 7. 2019)

Louka ve vyšší poloze s dominancí máchelky podzimní (Javorník, 3. 9. 2019)
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a IV. zónách se má hnojit podle bilance živin (odvoz nahradit 
hnojením). Při rozorání travních porostů dochází ke ztrátě stabi-
lizované druhové struktury a některých druhů – proto je zájem 
najít i jiné způsoby zlepšení produkce píce z luk a pastvin.
Na závěr semináře shrnul Ing. Milan Drgáč situaci v místním 
podniku JAVORNÍK – CZ s.r.o. Travní porosty v I. zóně CHKO 
pokrývají přibližně 40 ha, II. zóna je na 170 ha a cca 1 000 ha 
je ve III. a IV. zóně. Celkově nejsou místní zemědělci schopni 
z travních porostů uživit ani 0,3 DJ/ha proto musí pěstovat pícni-
ny na orné půdě. Nelze počítat s tím, že se budou dotace v příš-
tím období zvyšovat, propady příjmu proto musí nahradit vyšší 
tržby. Nutriční hodnota regionálních směsí je podle místních 
zemědělců problematická a zvířatům tato píce k dostatečné užit-
kovosti nestačí (z 1 kg kvalitního sena by měla kráva vytvořit 
1 kg mléka). Travní porosty v Bílých Karpatech vždy zajišťovaly 
pro většinu místních obyvatel živobytí; co se dalo orat, se ora-
lo. CHKO Bílé Karpaty má rozlohu 40 tis. ha, na části u Hluku 
a Uherského Brodu se hospodaří velmi intenzivně na orné půdě. 
Podle osobních pozorování Ing. Drgáč potvrzuje, že na starých, 
nehnojených porostech bylo zasakování vody po přívalových 
deštích mnohem pomalejší, než na porostech po obnově (zhut-
nění půdy, akumulace surového humusu – hydrofobnost).

Diskuse
Do diskuse se intenzivně zapojili přítomní zemědělci. Vyjadřo-
vali se, že jim nejde jen o kompenzace za omezené hospoda-
ření, ale chtějí, aby byly louky i pěkné. V posledních letech se 
podle nich rychle mění druhové složení a dříve běžné druhy 
mizí a výnosy sena klesají. Narůstá podíl pcháče osetu a ekono-
mika hospodaření je často postavena pouze na příjmu dotací, 
což se jim nelíbí. Další kritika zemědělců směřovala k nařízení 
pozdních 1. sečí (obvykle po 15. 7.). Mimo sníženou kvalitu 
píce to přináší problémy s počasím pro sklizeň: „Dnes už není 
Kopaničář svobodný člověk“.
Dr. L. Ambrozek (správa CHKO v Luhačovicích) potvrdil, že 
ve III. a IV. zónách by neměly být překážky pro obnovu, I. a II. 
zóny jsou na uvážení CHKO. „I. zóny zaujímají v Bílých Kar-
patech cca 4 000 ha, postihlo to hlavně zemědělce v jižní části 
Bílých Karpat (Horňácko)“. Ve III. a IV. zónách je možno hnojit, 
pokud to není v pětiletých závazcích. Zemědělci sami si to dříve 
sami vybrali, protože měli nadbytek trávy. 
Dr. Čámská připomněla, že i ve III. a IV. zónách budou někdy 
CHKO proti obnovám, zejména tam, kde se dělala dlouhodobě 
extenzita s podporou – byla by to zmařená investice. 
Podle Dr. Makovského odpovídá zařazení speciálních režimů 
managementu jen na 60 % ploch, zbytek je zařazen chybně, lze 
očekávat revize současných nastavení. 

Závěr
V podniku JAVORNÍK – CZ s.r.o. byla se správou CHKO Bílé 
Karpaty dohodnuta obnova travních porostů orbou ve III. a IV. 
zóně na ploše cca 60 ha po předchozí aplikaci hnoje.
Schválené složení lučních a pastevních směsí pro výsev na jaře 
2020 je následující: 
Luční směs: Ovsík vyvýšený 8 kg, kostřava luční 5 kg, srha laloč-
natá 6 kg, bojínek luční 3 kg, lipnice luční 2 kg, štírovník růžka-

tý 1 kg, jetel luční 2 kg, jetel plazivý 1 kg, vičenec ligrus 12 kg, 
celkový výsevek 40 kg/ha (vyšší výsevek než standardních 
30–35 kg je díky velkým semenům vičence).
Pastevní směs: Srha laločnatá pozdní 6 kg, kostřava luční 4 kg, 
bojínek luční 4 kg, jílek vytrvalý pozdní 4 kg, kostřava červená 
dl. výběžkatá 4 kg, lipnice luční 4 kg, trojštět žlutavý 2 kg, ští-
rovník růžkatý 1 kg, jetel luční 2 kg, jetel plazivý 2 kg, čekanka 
obecná (pícní) 1 kg, celkem 34 kg/ha. 
V rámci projektu SUPER-G na Mendelově univerzitě v Brně 
bude hodnocen efekt obnov na výnos a kvalitu píce, botanické 
složení porostů i půdní vlastnosti. Bude také hodnocena vari-
anta s výsevem regionální Bělokarpatské směsi. V příštích le-
tech budou zorganizovány semináře, kde si účastníci mohou 
prohlédnout obnovené i původní porosty a budou seznámeni 
s výsledky.

V letošním roce se ve větší míře objevoval na pastvinách štírovník růžkatý 

(Popov, 11. 7. 2019)

Seminář byl zakončen exkurzí na místní travní porosty (Javorník, 3. 9. 2019)



Trvalé travní porosty 
posledních let

Ing. Ivan Houdek

DLF Seeds, s.r.o., Hladké Životice

ih@dlf.com

Minimálně 5 posledních let výrazně klesají výnosy travních 
porostů. Příčin je celá řada. Nicméně jedna vedle druhé je 
umocněna několikaletým suchem, změnou rozložení srážek 
– vysokými teplotami již v jarním období, často chybějícími 
srážkami v období „Medarda“ apod., přibývání „tropických 
dnů a nocí“ v letním období, v neposlední řadě zvýšením 
průměrných teplot – viz sledování na webu intersucho.
Nyní k oněm příčinám, proč se porosty se změnou klimatu 
většinou tak obtížně vyrovnávají.

Opomíjená obnova 
či přísevy vyčerpaných porostů

Do r. 2015, kdy přicházívaly srážky v příznivějších obdo-
bích, zpravidla narostla píce, která převážně stačila pokrýt 
potřeby mnoha chovatelů, aniž by museli do zlepšování po-
rostů věnovat jedinou korunu. Vedle těchto „uživatelů“ TTP 
sedlačí v ČR řada cílevědomějších zemědělců, chovatelů 
masného i dojeného skotu, ovcí, ekologických i konvenčně 
hospodařících, kteří s tímto stavem nebyli a nejsou spokojeni 
a pravidelně se věnují zlepšování porostů, nejen se záměrem 
zvýšit výnosy, ale hlavně kvalitu píce. 
Větší podíl porostů pochází z doby před rokem 1990 nebo ze za-
travňování v 90. letech. Ne všechny tehdy použité směsi obsaho-
valy žádoucí podíl vytrvalých a produkčních travních druhů (při 
nákupu směsí dodnes pro mnohé rozhoduje cena za 1 kg směsi 
bez ohledu na její užitnou hodnotu). Porosty tedy postupně slá-
bly, nejprve ubýval jetel luční, poté tak, jak ustupovaly dočasné 
převažující travní druhy (kostřava luční, jílky, bojínek), rychleji ty 
nehnojené. Naproti tomu stoupalo zaplevelení a ve směsích ob-
sahující kostřavu červenou tato začínala převažovat nad ostatními 
travami. V pastevních směsích se jetel plazivý dostával vysoko 
nad únosnou míru, přispěním jak sucha, tak nedostatku dusíku 

pro trávy, které mu potom nedokázaly konkurovat. Na takových 
porostech hnojení nepřináší žádoucí zvýšení výnosu ani kvality 
píce, pouze zvyšuje náklady za rozmetání či minerální hnojiva.
Nejdéle si udržely uspokojivý výnos i kvalitu píce např. poros-
ty na vlhčích lokalitách, v prvé řadě pokud obsahovaly psárku 
luční, resp. kostřavovitá festulolia, kteréžto druhy ovládly po-
rost a nedovolily ani větší rozšíření plevelných druhů. S pro-
hlubujícím se suchem od r. 2015 i tyto porosty snižovaly výno-
sy – na údolních nivách je často hnojení omezeno.
Také porosty na běžných i suchých lokalitách vyseté z vytr-
valých směsí s kostřavovitými festulolii, ovsíkem vyvýšeným, 
kostřavou rákosovitou, někde i se srhou laločnatou, i v su-
chých letech skýtaly přinejmenším 1. seče s uspokojivým vý-
nosem. Pokud byly přiměřeně a včas hnojeny, byly na nich 
sklizně i z dalších sečí. V pastevních porostech zajišťovaly 
úživnost kostřavovitá festulolia pastevního typu, lipnice luč-
ní, ve vyšších polohách částečně trojštět, v posledních letech 
i pastevní odrůdy kostřavy rákosovité. V dobře vyživovaných 
porostech se zčásti udržely kvalitní odrůdy jílku vytrvalého 
v opakovaně sešlapávaných místech oplůtků. Kde po přísuš-
ku přišly vydatnější srážky, dokázal jílek vytrvalý nebo bo-
jínek do určité míry zregenerovat, prázdná místa postupně 
obsazuje planý psineček obecný či výběžkatý.
Neopomenutelným fenoménem travních porostů posledních 
suchých let je rozšiřování suchovzdorných a bohužel větši-
nou vytrvalých plevelů. Mezi nejproblematičtější – byť není 
jedovatý – patří řebříček obecný, v létě snadno dozrávající 
a lavinovitě se šířící. Jeho lodyhy s květy jsou nestravitelné, 
ale také po odkvětu velmi tvrdé, v obalovaných balících pak 
propichují fólie. Problémem jsou ale obnovy a přísevy řebříč-
kem zaplevelených porostů, protože řebříček vytváří velmi 
hustý a rozsáhlý kořenový systém v orniční vrstvě, ve kterém 
přisetá semena nemají velkou šanci se uchytit. Při obnově 
je obtížné tyto kořenové baly rozpracovat a připravit seťové 
lůžko, i po případné předchozí likvidaci porostu herbicidem.

Na Malém Háji v Krušných horách od jara založený 

porost, jeleni intenzivně spásají, včetně krycí 

plodiny – ječmene jarního (1. 8. 2019)
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Dalšími druhy jsou svízele (povázka, bílý, méně syřišťový), 
třezalka, pampelišky a bodláky různých druhů, jitrocele, řada 
okoličnatých bylin. Co se týká šťovíků – rozšiřují se za jaké-
hokoliv počasí, nejvíce za vlhka a v místech s dostatkem živin 
– nicméně za sucha jako ostatní rostliny urychlí dozrávání 
a často zemědělci ve snaze počkat až něco v otavách naroste 
ke sklizni, dovolí šťovíku při zavadání jeho mnohonásobné 
rozšíření semenem vytřepaným při obracení. Jeho lodyhy 
stejně jako řebříčkové při obalování zavadlé píce poškozu-
jí fólii. Dalším jedovatým rozšiřujícím se plevelem je vratič 
obecný, šířící se do porostů z neosekávaných okrajů cest, ná-
spů a remízků. 
Na původně vlhkých lokalitách, ale také na sušších loukách 
se při prořídnutí trav vedle zmíněných šťovíků šíří další jedo-
vaté druhy, a tím jsou zástupci rodu starček, jejichž alkaloidy 
mohou při zkrmování významně poškozovat játra nejen do-
bytka, ale prostřednictvím mléka se mohou dostat i do potra-
vin. Také mají karcinogenní účinky.
Rozmáhá se prudce jedovatý ocún jesenní, v něm obsažený 
alkaloid kolchicin se po spasení zvířaty může rovněž dostat 
až do mléka.

Nedostatečná výživa travních porostů
Za suchých period nedochází k mineralizaci opadu kořenů, 
a pokud se nehnojí, chybí travám živiny. Obzvláště porosty, 
ve kterých už delší dobu chybí např. jetel luční, trávy zasy-
chají, do dalších sečí většinou neobrůstají a zde se nabízí 
prostor pro rozvoj výše zmíněných plevelných bylin. Než 
dojde k zaplevelení je žádoucí, pokud se nebude porost ob-
novovat, provést koncem léta přísev prořídlého porostu zmí-
něným jetelem lučním, případně s chybějícími druhy trav i se 
štírovníkem či tolicí. 
Mnohde vydala AOPK nelogický zákaz aplikace statkových 
hnojiv na travní porosty i mimo prameniště, pásma nejvyšší 
ochrany vod; hnojení posiluje růst a prodlužuje životnost 
i víceletých trav, rovněž kvalitní uleželý hnůj (nebo kom-
post) podporuje i zastoupení jetelovin v porostu a druhovou 
pestrost…
Zemědělci hospodařící v ekologickém režimu mají s ještě tako-
výmto dodatečným omezením i násobně sníženou produkci píce.

Chybějící dusík se projevuje na travním porostu také tím, že
 klesá odolnost trav vůči suchu,
 silně se omezí obrůstání po seči/spasení,
 potažmo stoupá transpirační koefi cient – jinými slovy – 

bez živin z hnojení při stejném množství srážek naroste 
výrazně méně píce.

Permanentní využívání TTP pouze k pastvě 
porost oslabuje

Rovněž využívání porostu pouze pastvou řadu let bez pře-
rušení vede k vysílení trav a tím ke snížení úživnosti pastvi-
ny, neustále odlistěné rostliny bez větší asimilační plochy si 
nemohou vytvořit dostatek zásobních látek do kořenů a od-
nožovacího uzlu. Při minimálním pokryvu půdy vypaseným 

porostem se ještě zvyšuje vysoušení orniční vrstvy slunečním 
zářením a větrem, takže obrůstání je beze srážek minimální.
Pro rostliny trav je důležité jednou za 2 až 3 roky nechat je 
vyrůst do fáze počátku metání, kdy jim velká asimilační plo-
cha listů a s tím rozvoj kořenů umožní nashromáždit zásobní 
látky pro dalších několik pastevních cyklů.

Vlivem sucha přemnožený jetel plazivý 
komplikuje zavadání a konzervaci posečené píce, v pastvi-
nách může být pro zvířata – která jej musí ve větší míře spásat 
– nebezpečný. Pokud není možné jej omezit pomocí her-
bicidů, je lepší pastevní porost obnovit. Střídavé využívání 
pastvin také přispívá k omezování jeho rozšiřování, protože 
jetel plazivý je světlomilný, a hustý porost vysokých trav jej 
potlačuje. V porostu by měl zaujímat nejlépe do 30 %, ale 
maximálně 40 %.
Nejúčinnější způsob, jak udržet produkci TTP na ekologicky 
obhospodařovaných porostech je jejich pravidelná obnova, 
kde to není možné, tak přísevy.
Pro dobré zakořenění a udržení jetelovin v porostu je důleži-
té doplňování fosforu. V konvenčním hospodaření je to navíc 
přihnojování dusíkem.
Před obnovou a přísevy, ale také právě neobnovované poros-
ty by měly být TTP v pravidelných cyklech vápněny. Je třeba 
mít na paměti, že úprava půdní reakce a pohotové vápno mj. 
přispívá ke tvorbě dobré půdní struktury, otupením kyselosti 
se zvyšuje retenční kapacita půdy.

Degradace travních porostů
Bez ohledu na sucho, působící na travní porosty, dochází 
ke znehodnocování produkce píce na TTP nejen snížením 
výnosů sklizené píce, ale především její kvality. Částečně se 
podílí na degradaci kůrovcová kalamita, popř. následky větr-
ných smrští, způsobujících rozsáhlé polomy v blízkosti trav-
ních porostů. Na pasekách a holinách vzniklých vytěžením 
většiny stromů se s dostatkem světla dopadajícího na obna-
ženou lesní půdu začíná rozšiřovat expanzivní tráva – třtina 
křovištní, ve vyšších polohách i třtina chloupkatá.
Větrem unášená semena se dostávají i do travních porostů. 
Problémem třtiny je její hrubá, velmi málo stravitelná píce, 
a pokud se v porostu rozšíří, ztrácí sklízená píce kvalitu pro 
hospodářská zvířata. Třtina se dokáže velmi rychle rozšiřovat 
i vegetativně díky jejím velmi silným oddenkům v orničním 
horizontu, z něhož vybíhá množství výhonů. Je velmi hlubo-
ko kořenící, a proto i suchovzdornější než některé kulturní 
trávy, a za sucha dokáže porost rychle zaplňovat. 
Ochranou proti jejímu rozšiřování v porostu je pravidelné ose-
kávání několikrát ročně, které ji vysiluje, nicméně pouze se 
zpomalí její expanze. Likvidace mohutného kořenového sys-
tému je problematická při obnově TTP i po použití totálních 
herbicidů či graminicidů, protože se obtížně rozpracovává pro 
vytvoření dobrého seťového lůžka k založení nového porostu. 
Jen na okraj: ve zvláště chráněných územích se maloplošně 
užívá k jejímu potlačení přísev parazitického kokrhele. Stej-
ně bezvýznamné pro zemědělce je její vypásání v ohraze-
ných rezervacích divokými koňmi…



Degradaci TTP způsobují i další plevelné travní druhy. Vedle 
všudypřítomného pýru jsou to na lokalitách (dříve) vlhkých či 
částečně zamokřených – metlice trsnatá – asi nejproblema-
tičtější, dále smilka tuhá nebo chrastice rákosovitá. K rozšiřo-
vání metlice přispívá požadavek pozdnějších sklizní travních 
porostů z nejrůznějších důvodů ochrany přírody. Metlice je, 
jak vyplývá z názvu trsnatá tráva a nehrozí nám její vegeta-
tivní šíření – ovšem s výjimkou rozdiskování degradovaného 
porostu bez předchozí chemické likvidace, kdy se trsy pěkně 
„naklonují“ a při požadavku rychloobnovy bez možnosti roz-
kladu se zaoraným hnojem přes zimu se rozvláčí i tam, kde 
dříve na pozemku nerostla. Je však travou nad jiné ranou, 
uzrává přibližně společně s tomkou vonnou a před psárkou, 
takže není-li posekána v době vymetání, při sklizni ji spo-
lehlivě vysejeme – pokud už dávno není její lehké osinaté 
semeno rozneseno větrem…
Jejím problémem v travním porostu je nejen velmi hustý, vy-
stoupavý trs, který vytlačí ostatní druhy, ale podobně jako 
u třtiny naprosto nezkrmitelná hrubá a téměř nestravitelná 
rostlinná hmota, rozhodně nelze hovořit o „píci“.
Smilka tuhá je problémem spíše na slatinných podhorských 
loukách, kde se často vyskytuje společně i s ostřicemi a bez 
úpravy vodního režimu na dané lokalitě bude obtížné ji z po-
rostu vytlačit, podobně jako sítiny.
Lesknice rákosovitá se rozšiřuje na údolních, nivních lou-
kách, a protože velmi často pracovníci ochrany životního 
prostředí brání zemědělcům provádět obnovy těchto luk 
i v jinak nechráněných územích, bude velmi problematické 
ji nějak omezit. Takže píce na loukách s výskytem lesknice se 
dříve nebo později stane spíše biomasou pro spalovny, než 
vhodnou pro výživu hospodářských zvířat, zejména pokud 
by tímto senem měla být krmena jiná, nežli primitivní, nená-
ročná a extenzivní plemena.
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K vyššímu zaplevelování, degradaci porostů – jinými slovy 
úbytku kulturních druhů – na pastvinách také přispívá po-
nechání neposečené „1. seče“ do pozdního léta nebo až po-
čátku podzimu jako jakési rezervy, pokud pastviny budou 
špatně obrůstat do dalších cyklů. 
Zestárlé trávy, v podstatě seno nastojato ztrácí krmnou hod-
notu, brání obrůstání jednak zastíněním, jednak růst inhibu-
jí staré listy; v porostu se množí hraboši, kteří přednostně 
zkonzumují jeteloviny a kvalitní trávy. Po srážkách dojde 
k podehnívání = množení plísní, zvyšování koncentrace 
spor hub v ovzduší. Zvířata po vypuštění na takový oplůtek 
spásají nekvalitní, často kontaminovanou rostlinnou hmotu, 
jak se snaží vyhledávat zelené listy v podrostu, mohou mít 
zdravotní problémy po podráždění očí ztvrdlými lodyhami 
či stébly rostlin.
Pokud porost po šesti, sedmi týdnech po seči nebo po přepa-
sení a zmulčování nebo osečení nedopasků dostatečně ne-
obrostl, je lépe dříve než odkvetou vyběhlé plevele plochu 
pomulčovat (vč. zbytků starých nemocných listů trav), porost 
začne až dostane vláhu snáze obrůstat.

Jak nenakládat s nekvalitní, nicméně 
sklizenou hmotou z travních porostů

V souvislosti s výše zmíněnými požadavky na pozdní skliz-
ně, a také s otázkou co s hmotou z degradovaných porostů 
mi neodbytně vyvstává na mysl často slýchaná konstatování 
chovatelů, s nimiž přicházím do kontaktu na seminářích či 
při diskusi na jejich hospodářstvích.
Hmotu – „seno“– sklizené v pozdních termínech použijeme 
na stlaní, však ony z toho ještě i něco sežerou.
Ať už na zmíněných seminářích nebo při procházení porostů 
diskutujeme na téma, jak porosty zlepšit, co udělat pro zvý-
šení výnosu, jak dosáhnout nejvyšší možné kvality. Bavíme 

Obnovený luční porost na jaře v r. 2019, 

po druhé seči, Mrákov 26. 9. 2019



se o udržení výskytu plevelů na přijatelné úrovni pod něja-
kým prahem škodlivosti nebo jak se jich zbavit. Je bohužel 
smutnou skutečností, že v posledních letech při nedostatku 
krmení a slámy byl každý balík dobrý, aby se podařilo nějak 
bezbolestně přežít zimu a předjaří. V podhorských oblastech 
je také zpravidla nedostatek zdrojů slámy na stlaní.
Ať už projde výše zmíněná hmota zažívacím traktem zvířat 
nebo je rovnou pokálena a promění se v chlévskou mrvu, 
není nic špatného na tom, pokud pocházela hmota z později 
sklizené louky s kvalitním porostem kulturních trav s mini-
mem plevelných rostlin. Semena těchto trav s hnojem rozme-
teným zpět na porosty se mohou částečně uchytit a zahustit 
přihnojený porost. Ovšem stejným způsobem vyrobený hnůj 
z degradovaného či zapleveleného porostu rozmetaný na – 
před tímto přihnojením – dobrý porost, z něj udělá zapleve-
lený nebo po dvou letech degradovaný porost; nemusím zdů-
razňovat, že rostliny jemně řečeno nekulturní mají v naprosté 
většině vyšší životnost, konkurenční schopnost a podržují si 
po dlouhá léta klíčivost semen, pokud nenajdou okamžitě 
vhodné podmínky pro vyklíčení. (To nejlepší využití hnoje se 
semeny plevelů je v bioplynové stanici, kde při teplotě nad 
40 oC a delší době zdržení ve fermentoru semena nepřežijí.)

Proto: Hmota ze zaplevelených ploch 
patří a priori do spalovny!

Občas zaslechnu také, že hnůj vyměňují chovatelé obhos-
podařující převážně nebo jen TTP, za slámu se zemědělci 
hospodařícími tzv. „v kraji“. Budiž, jde-li o konvenčního 
zemědělce, ale pro ekologického může tento hnůj být také 
„danajským darem“. 
Vždy ale bude platit, že jestliže z pozemku odebíráme živiny 
vázané v píci, měli bychom je tam vracet zpět ve formě stat-
kových hnojiv, a to tím spíš, jestliže nelze část živin rozhodit 
v průmyslových hnojivech. 
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Závěrem – shrnutí, jak zabezpečit více píce 
nejen z TTP

 Zmínil jsem se hned v úvodu pravidelné obnovy nebo pří-
sevy na pozemcích, které skýtají záruku, že vrátí investici 
do osiva a operací spojených s výsevem.

 Především na bývalé orné půdě v pětiletých intervalech 
nebo podle stavu porostu i v delších, provádět obnovu 
k dosažení co nejvyšší intenzity ve výrobě krmiv.

 Ekologičtí zemědělci na těchto porostech po prořídnutí je-
telů po třech letech mohou udržet dobré výnosy a kvalitu 
píce přiséváním jednoduchých jetelotrav s převahou jetele 
lučního.

 Důsledným, včasným ošetřováním travních porostů ome-
zovat zaplevelení a degradaci porostů. Součástí správné-
ho ošetřování TTP je také hnojení jak statkovými, tak prů-
myslovými hnojivy; i v ekologickém zemědělství je nejen 
možné, ale nezbytné vápnění, doplňování fosforu a stále 
přibývají možnosti využívání pomocných látek s mikroprv-
ky a mikroorganismy, či podporující rozvoj biologického 
života v půdě a organických hnojiv s registrací i pro EZ.

 Chovatelé obhospodařující převážně TTP by si měli udr-
žovat menší výměry orné půdy pro období hrozícího ne-
dostatku objemné píce, kde by mohli bez odkladu založit 
dočasné jetelotravní porosty, nebo ozimé travní porosty 
z krátkodobých jílků.

 Nicméně, na určitou část TTP se vztahuje úplný zákaz 
rozorání, jde o z ochranářského hlediska cenné plochy, 
tedy oblasti Natura 2000, I. zóny CHKO a NP, travní po-
rosty v silně erozně ohrožených oblastech, dále zatravněné 
půdní bloky, které přiléhají k vodnímu toku, v LPIS vyme-
zené podmáčené a rašelinné louky a travní porosty v III. 
aplikačním pásmu zranitelných oblastí dusičnany. Tyto zů-
stanou extenzivní, přínosem z nich bude vyplácená pod-
pora, na části z nich je možné dosáhnout lepší kvality píce 
po přísevu jetele nebo jetelotrávy.

Obnovený luční porost na jaře v r. 2019, 

před druhou sečí, Mrákov 26. 9. 2019
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TTP v roce 2019 
z pohledu pícninářského poradce

Rok 2019 byl výjimkou, kdy neplatila zcela zásada zahájení ob-
nov a přísevů – co nejdříve po oschnutí na jaře. Chladný duben 
s častými přízemními mrazíky, vytahujícími z půdy vláhu, uběhl 
téměř beze srážek – a navíc po suché druhé polovině března – 
se podepsal na nepříznivém, nerovnoměrném vzcházení záse-
vů. Ty, které duben přežily do konce měsíce, kdy začalo pršet, 
se se zpožděním jakž takž ujaly. A pršelo i v květnu, až o 25 % 
více proti dlouhodobému průměru, jak kde.
Hůře dopadly mnohé brzy provedené přísevy. Ale pozdní, do-
sud nedoporučované, dubnové výsevy i přísevy, které země-
dělci prováděli až poté, co zjistili, že na některých porostech 
opravdu nic kloudného nezbylo, byly v naprosté většině zdařilé. 
Nikdy nebudeme přesně vědět, co je správné, nebo nejlepší.
Hrozivým fenoménem travních porostů je poškozování a spásá-
ní přemnoženou zvěří. Divočáci již delší dobu decimují travní 
porosty, ale poslední dva roky se k nim přidává i spárkatá zvěř. 
V horských a podhorských oblastech obrovská stáda jelena ev-
ropského, která v chřadnoucích lesích nenachází dostatek potra-
vy, v nižších polohách mufl oni, daňci a siky. Toto tvrzení jsem si 
nevycucal z palce, a přikládám fotografi i porostu z Krušných hor 
z 1. srpna 2019, snímek je z velmi úspěšně založeného porostu 
pastevní směsi v krycí plodině jarním ječmeni, kdy chovatel ne-
sklidil od jara vůbec nic, a vše co stačí vyrůst, stihnou na 15 ha 
ploše jeleni spást… A není to samozřejmě plocha jediná.

Málokteré honební společenstvo vyslyší stížnosti zemědělců 
a začne snižovat stavy zvěře – a nemysleme si bláhově, není 
to jen velmi vysokým průměrným věkem myslivců… Pro země-
dělce se paradoxně může stát nadějí na zlepšení situace stav, 
kdy tato zvěř páchá nedozírné škody i v lesích a při obnovách 
smýcených bývalých lesů – na to ministerstva snad začnou sly-
šet a v rámci ochrany české krajiny proti úplnému vyschnutí 
nařídí stavy zvěře razantně snížit.
K dobrému vývinu porostů založených v r. 2019 jednoznačně 
přispělo vyhnojení při zaorávce původního porostu. Mám ne-
jedno srovnání vývoje porostů, pod které nebylo provedeno řád-
né vyhnojení, v podstatě ve shodných vláhových podmínkách 
s vyhnojenými. Dostatek živin (a to je důležité i v ekologickém 
hospodaření!!) jednoznačně posílí konkurenční schopnost po-
rostu proti zaplevelení a po včas provedené první seči – ať už 
odplevelovací nebo sklizni krycí plodiny – se zpravidla vyvíjí 
porost zdárně i při vysokých teplotách. Důležité je také násled-
ně provést včas další seč a nečekat do podzimu na vyšší výnos, 
protože zatím stačí uzrát i plevele vyběhlé do další seče. Nejen 
že plevele znehodnotí sklizenou píci (nemluvě o zestárlých lis-
tech vysetých trav a uzrálém jeteli), ale tento nešvar razantně 
zvýší půdní zásobu semen plevelů; rovněž vytrvalé plevele stačí 
zesílit natolik, že již nedovolí kulturním travám zapojit porost. 
Plevele vytáhnou z půdy i zbytek živin, tolik potřebných pro 
trávy. Potom je nový porost znehodnocen nebo přinejmenším 
roste s handicapem hned od startu.

Naše travní směsi jsou složeny z vysoce kvalitních českých 

a slovenských odrůd, které jsou přizpůsobeny tuzemským 

klimatickým podmínkám. Díky svému složení vytvářejí 

výnosné a zdravé porosty, které jsou odolné proti vymrzání 

a různým travním chorobám. 

Zemědělské travní směsi – kvalita z RožnovaZemědělské travní směsi – kvalita z Rožnova

Kvalitu nabízeného osiva zaručuje:
 Pečlivý výběr základního materiálu a intenzivní agronomická péče o porosty v průběhu vegetace.
 Kontrola přírodního osiva při a po sklizni včetně laboratorní kontroly během čištění osiv.
 Ověřené receptury směsí složené z osiv s vysokou klíčivostí a čistotou.

Nabízíme: 
 4 druhy pastevních směsí
 5 druhů lučních směsí
 2 druhy jetelotravních směsí
 Směsi namíchané na zakázku dle vašich požadavků

Rožnovská travní semena, s.r.o.
Meziříčská 100, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
e-mail: obchod@roznovska-travni.cz
tel. 571 656 651, 604 967 141
web: www.roznovska-travni.cz
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Konference EGF a EUCARPIA poprvé společně

Když se lehce ohlédneme do historie, tak v roce 2003 se po-
prvé v České republice konala konference sekce pícnin evrop-
ské společnosti šlechtitelů Eucarpia a v roce 2009 konference 
EGF. Obě akce se konaly v Brně, hlavními organizátory byly 
Výzkumný ústav pícninářský Troubsko a OSEVA PRO, Výzkum-
ná stanice travinářská v Zubří. Do letošního roku se obě kon-
ference časově míjely. Až švýcarští kolegové přišli s nápadem, 
který byl v letošním červnu realizován, uspořádat společnou 
konferenci. Ta se konala v červnu 2019 v Curychu. Hlavním 
heslem konference byl rozvoj travních porostů prostřednictvím 
šlechtění a managementu. Za sdružení Eucarpia byla hlavním 
partnerem sekce „Fodder Crops and Amenity Grasses“. V záhla-
ví konference byla zmíněna rostoucí světová populace, změny 
v návycích konzumentů zemědělských produktů a kontinuál-
ně se snižující využitelná půda pro zemědělskou produkci, to 
vše vyvolávající tlak na drastické zvyšování produktivity. Navíc 
jsme v situaci, kdy se zvyšuje tlak na redukci emisí skleníko-
vých plynů a případně snižování používání pesticidních látek 
pro environmentálně udržitelnější zemědělství. Tyto výzvy se 
nutně musí odrazit v rozvoji nových inovativních vstupů. Travní 
porosty ať již složené pouze z travních komponent nebo dru-
hově bohatší směsi včetně leguminóz jsou nejen významným 
prvkem pro rotaci plodin na orné půdě, ale také významným 
prvkem v ekosystémových službách. Hrají také nezastupitelnou 
roli v ukládání uhlíku, regulaci vodního režimu, jsou prvkem 
protierozní ochrany, ale také útočištěm mnoha živočichů. Ne-
zastupitelná samozřejmě je i role estetická. Krátkodobější směsi 
s plodinami fi xujícími vzdušný dusík jsou také významné pro 
následné plodiny. Pro všechny tyto aspekty, jak se v angličtině 
říká „Grasslands“ je nutné hledat nové inovativní postupy pro 
jejich zakládání a pro management v průběhu jejich životnos-
ti. Debata je samozřejmě o kvalitě píce, případně pastvy, pro 
hospodářská zvířata. A tyto všechna aspekty předpokládají také 
nové, kvalitativně vyšší šlechtitelské vstupy ve formě nových 
odrůd. Kombinace šlechtění a managementu byl ten hlavní mo-
tiv pro uspořádání této společné konference. Pro EGF to bylo 
dvacáté sympozium, pro sekci pícnin v rámci Eucarpia 33 se-

tkání, poprvé na jednom místě. Jednání konference bylo rozdě-
leno do sedmi tematických sekcí, kdy se střídaly management 
a šlechtitelský pohled. První sekce s názvem Efektivní a multi-
funkcionální produkce píce na setých travních porostech byla 
uvedena přednáškou kolegů z ETH Curych o ekosystémových 
službách a vztahu travních porostů ke klimatické změně. Dal-
ší sekce byla věnována významu setých porostů a jejich man-
agementu, následovala sekce s tématem molekulární genetiky 
a genomiky pro šlechtění pícnin, ve které mimo jiné zazněla 
i přednáška kolegů z Centra Haná Olomouc. Další sekce byly 
věnovány novým technologiím spojených nejen se zakládáním 
porostů, ale také hodnocením kvality a využití prvků Smart 
farmingu. Poslední sedmá sekce byla věnována spolupráci mezi 
praxí a výzkumem a bylo uvedeno několik praktických příkladů 
transferu výsledků. Autor tohoto příspěvku měl tu čest vystou-
pit právě v sekci věnované spolupráci mezi praxí a výzkumem 
a představit pilotní studii spolupráce troubského výzkumného 
pracoviště a šlechtitelské fi rmy. Z konference byl vydán tradiční 
žlutý sborník řady Grassland Science in Europe, volume 24, kte-
rý je k dispozici u autora příspěvku. 
Společné jednání obou společností bylo zajímavé, ale přece jen 
ne všechny příspěvky zajímali všechny účastníky. Proto se do-
hodlo, že opakování tohoto modelu nebude každé dva roky, ale 
že nyní opět se sejdou každá z konferencí samostatně s tím, že 
mohou být navzájem přizváni experti pro úvodní přednášky.
Česká republika zaznamenala na tomto jednání v Curychu dva 
úspěchy i na poli diplomatickém, oba se týkají sekce pícnin Eu-
carpia. Ve výboru této sekce dlouhodobě působil doc. Cagaš, 
po něm na dvě funkční období, což je maximum, převzal štafetu 
autor tohoto článku. A novým členem výboru se na návrh předse-
dy a autora článku stal kolega RNDr. David Kopecký, Ph.D. z ÚEB 
Praha, pracoviště Olomouc a zároveň byl zvolen i novým předse-
dou. Blahopřejeme a přeji kolegovi, aby navázal na českou stopu 
a rozvíjel sekci pícnin moderním směrem. Druhým úspěchem je 
přidělení na základě naší nabídky organizace Eucarpia, sekce píc-
nin v roce 2023 do České republiky. Garantem organizace bude 
troubské výzkumné pracoviště a ke spolupráci byly již pozvány, 
a většinově souhlasily, s aktivní účastí i všechna další česká a mo-
ravská pracoviště zabývající se výzkumem a šlechtěním pícnin 
a trav. Tato významná konference se vrací do České republiky 
po 20 letech. Již teď si dovoluji všechny pícnináře pozvat k účasti.

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Troubsko
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Pícninářství v bakalářském studiu

Pícninářství patří k tradičním předmětům vyučovaným u řady 
oborů zaměřených na zemědělství. Zajišťována je Ústavem 
výživy zvířat a pícninářství, který se zabývá vzděláváním a vý-

zkumem v oblastech souvisejících s výrobou, konzervací, bez-
pečností krmiv, výživou přežvýkavých a nepřežvýkavých zvířat. 
Pícninářství je neodmyslitelně spjato s obory Zootechnika, Fyto-
technika, Všeobecné zemědělství a Rostlinolékařství. Své místo 
má také u oboru Agrobyznys jako předmět Pícninářství a výroba 
krmiv. Studenti podle oboru absolvují Pícninářství ve druhém 
nebo třetím ročníku bakalářského studia.
Počty studentů předmětu Pícninářství jsou dlouhodobě stabilní, 
v akademickém roce 2018/2019 studovalo Pícninářství 130 stu-
dentů (14 obor Fytotechnika, 29 obor Všeobecné zemědělství, 
18 obor Rostlinolékařství, 69 obor Zootechnika). Dalších 26 
posluchačů studovalo tento předmět v rámci kombinovaného 
studia oboru Všeobecné zemědělství. Předmět Pícninářství a vý-
roba krmiv v rámci oboru Agrobyznys navštěvovalo 44 poslu-
chačů. Předmět Pícninářství je povinný a studenti uvedených 
oborů se musí problematikou pícninářství zabývat, i když mnoh-
dy nepatří k jejich prioritám. Přestože je pro mnoho studentů 
tento předmět pouze jedním z mnoha na cestě za titulem baka-
lář a vysokoškolským vzděláním, tak je stále řada studentů, pro 
které je pícninářství natolik zajímavé a důležité, že se rozhod-
nou v této oblasti profi lovat prostřednictvím bakalářské práce.
Během letního semestru je kladen důraz na pěstování jednole-
tých pícnin. Předmět reaguje na aktuální situaci v zemědělství. 
Věnuje se pěstování obilnin, luskovin, okopanin, stejně jako 
brukvovitých pícnin využívaných v současnosti zejména na ze-
lené hnojení. Absolventi pícninářství vzpomínají i po letech 
na poznávání semen jetelovin a obilek trav. Jeteloviny a trávy 
významně přispívají zvyšování úrodnosti půdy a zadržení vody 
v krajině. Poznávání jednotlivých druhů je nadále nezbytnou 
podmínkou zápočtu. Do výuky pícninářství se prolínají problé-

Výuka pícninářství 
na Mendelově univerzitě v Brně

prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.

Ústav výživy zvířat a pícninářství, Agronomická fakulta, Mendelo-

va univerzita v Brně

jiri.skladanka@mendelu.cz
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Poznávání víceletých pícnin ve Výzkumné pícninářské stanici Vatín

Prohlídka pokusných 

ploch v rámci polního dne 

MendelGrass
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my související se změnou klimatu a s tím související otázky sta-
bilizace krmivové základny. Méně známé druhy jetelovin, jako 
je pískavice řecké seno nebo problematika pěstování čiroku či 
prosa nachází své místo na přednáškách a cvičeních. Pícninář-
ství se okrajově věnuje rovněž problematice trvalých travních 
porostů, ale pro tyto významné zdroje píce a nositele řady eko-
systémových služeb je vyčleněn samostatný prostor v rámci na-
vazujícího magisterského studia.
Pícninářství se bude do budoucna dále rozvíjet. Novela vyso-
koškolského zákona nepočítá s obory, ale pouze se studijními 
programy. Pícninářství bude nadále povinným předmětem nově 
akreditovaných akademických bakalářských studijních progra-
mů Zootechnika, Fytotechnika a Rostlinolékařství. Problemati-
ka pícninářství bude také součástí nového programu Profesní 
zemědělství. Dosavadní studijní obory Všeobecné zemědělství 
a Agrobyznys budou spojeny do akademického programu Ze-
mědělské inženýrství, který bude vyučován ve dvou speciali-
zacích jako Zemědělské inženýrství a Agrobyznys, pícninářství 
bude přednášeno jako součást předmětu Pícninářství a výroba 
krmiv. Program Zemědělské inženýrství bude nabízen nejenom 
v prezenční formě, ale také v kombinované formě studia.

Pícninářství v navazujícím magisterském studiu
Výuka související s problematikou pícninářství nekončí v baka-
lářském studiu. Studenti mají možnost prohloubit své znalosti 
rovněž v navazujícím magisterském studiu. Předmět Pastvinář-
ství a lukařství je povinný pro studenty oboru Všeobecné země-
dělství a Fytotechnika, jako povinně volitelný si tento předmět 
zapisují studenti oboru Zootechnika a Krmivářství. Problematika 
trvalých travních porostů se vrátila do výuky oboru Agroeko-
logie, kde je vyučován povinný předmět Travinné ekosystémy. 
Nově se problematika pícninářství rozšířila v rámci výuky před-
mětu Pastvinářství v tropech a subtropech, který si jako povinně 
volitelný zapisují zejména posluchači oboru Všeobecné země-
dělství.
V letním semestru akademického roku 2018/2019 studovalo 
Pastvinářství a lukařství 64 studentů napříč obory Agronomické 
fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Předmět Travinné ekosys-
témy je vyučován v zimním semestru a v akademickém roce 
2019/2020 má tento předmět zapsáno 16 studentů, předmět 
Pastvinářství v tropech subtropech má aktuálně zapsáno 22 stu-
dentů v prezenční formě a 12 studentů v kombinované formě 
studia. Zájem o studium Pastvinářství a lukařství, které je pro 
mnoho oborů volitelné, odráží význam a vnímání pícninářství 
u současné generace studentů. Travní porosty patří k význam-
ným pícním kulturám, jejich plochy se neustále rozšiřují a se 
změnou klimatu stoupá jejich význam nejenom v Evropě, ale 
také ve světě. Ostatně travní porosty jsou nejenom zdrojem 
píce, ale jako trvalé kultury mohou poutat značné množství uh-
líku. Studenti mnohdy navazují na bakalářskou práci z oblasti 
pícninářství také diplomovou prací, navíc relativně velké množ-
ství studentů se rozhodné pro pícninářské téma diplomové prá-
ce až v průběhu navazujícího magisterského studia a přecházejí 
na Ústav výživy zvířat a pícninářství z jiných pracovišť. 
Předmět Pastvinářství a lukařství seznamuje posluchače se vzni-
kem travních porostů a využíváním travních porostů nejenom 

v České republice, ale také ve světě. Obnova travních porostů 
a přísevy travních porostů představují významnou část předná-
šek a cvičení. Opět se do výuky prolínají aktuální otázky změny 
klimatu a možnosti využití suchovzdorných druhů trav a jetelo-
vin. V oblasti pastvinářství jsou posluchači seznámeni s pastev-
ními systémy a specifi ky pastvy jednotlivých druhů a kategorií 
zvířat. Pastvinářství a lukařství není zaměřeno pouze na pro-
blematiku produkce píce, ale velký důraz je kladen na kvalitu 
a zdravotní bezpečnost píce. Vysoký obsah živin v pastevních 
porostech snižuje potřebu jadrných krmiv a pozitivně ovlivní 
ekonomiku živočišné produkce. Předmět Travinné ekosystémy 
se soustředí na travní porosty jako významné kultury poskytující 
řadu ekosystémových služeb. Znalosti umožní spojit problema-
tiku oborů rostlinné a živočišné výroby. Posluchači získají po-
vědomost o travních porostech jako prostředku obživy a tvorby 
krajiny. Pastvinářství v tropech a subtropech rozšiřuje znalosti 
posluchačů o biologické vlastnosti a pěstování tropických trav 
a jetelovin. Zabývá se zdroji objemného krmiva v tropických 
oblastech, zakládáním, ošetřováním a obnovou travních poros-
tů, včetně využití pícních rostlin v agrolesnických systémech. 
Nabízí porovnání socioekonomické situace farmářů v rozvojo-
vých zemích a rozvinutých zemích tropického pásma. Získané 
znalosti a dovednosti zvyšují kompetence absolventů pro země-
dělské poradenství v oblasti tropů a subtropů.
Vzdělávání v oblasti travních porostů má budoucnost také 
v nově předložených akreditacích navazujících magisterských 
studijních programů. Předpokládá se nejenom zachování 
výuky Pastvinářství a lukařství, resp. Travinných ekosystémů 
u programů Fytotechnika, Zootechnika, Krmivářství a Agro-
ekologie, ale díky nové koncepci programu Zemědělské inže-
nýrství také k rozšíření výuky směrem ke studentům specializa-
ce Agrobyznys. 

Výuka pícninářství v angličtině
Budoucnost výuky pícninářství spočívá také v novém stu-
dijním programu General Agriculture, který je akreditovaný 
v anglickém jazyce. Předpokládá se zájem zejména studen-
tů z rozvojových zemí. Program je akreditován v bakalář-
ském a navazujícím magisterském stupni studia. Studenti ze 

Cvičení v učebně A22



98

2020PÍCNINÁŘSKÉ LISTY

zahraničí využívají zatím zejména navazující magisterské stu-
dium, program má první studenty z Ghany a Zambie. Před-
mět Pastvinářství a lukařství patří s ohledem na strukturu fa-
rem v zemích subsaharské Afriky ke klíčovým předmětům. 
Zahraniční studenti si témata z pícninářství vybírají také pro 
řešení diplomových prací. 

Prostory pro výuku pícninářství
Budova A nabízí zázemí pro pracoviště Pícninářství. Nachází 
se zde laboratoř zaměřená na oblast půdoznalství a analýzy 
kořenů hodnocených druhů rostlin. Studenti zde navštěvu-
jí přednášky a cvičení z předmětů Pícninářství, Pícninářství 
a výroba krmiv, Pastvinářství a lukařství, Travinné ekosysté-
my, Trávníkářství či Pastvinářství v tropech a subtropech. 
Laboratoře v budově C jsou zaměřeny na analýzu organic-
kých živin a přirozených škodlivých látek. Nově budovaná 
laboratoř v suterénu budovy C bude nabízet komplexní ana-
lýzu vzorků pícnin a krmiv. Kromě laboratoří primárně po-
skytujících servis pro smluvní výzkum, analýzy spojené s rea-
lizací externích projektů, diplomových a disertačních prací je 
k dispozici studentům také výuková laboratoř využívaná pro 
praktická cvičení řady předmětů. Studenti mají k dispozici 
také novou počítačovou učebnu, kde je pro výuku k dispo-
zici specializovaný software pro sestavování krmných dávek. 
Výzkumná pícninářská stanice ve Vatíně se nachází asi 8 km 
od Žďáru nad Sázavou. Maloparcelkové pokusy jsou ak-
tuálně zaměřeny na hodnocení produkce, kvality a zdravot-
ní bezpečnosti víceletých a vytrvalých druhů trav a jetelo-
vin. Hodnocena je schopnost různých druhů trav a jetelovin 
zadržet vodu v krajině, na odtokových polích je hodnocen 
odtok vody ze zemědělské půdy. Pozornost je stále více vě-
nována kvalitě půdy a možnostem zachování úrodnosti půdy 
prostřednictvím pěstování různých druhů pícnin. Výzkumná 
pícninářská stanice ve Vatíně není určena pouze pro řeše-

ní vědecko-výzkumných projektů. Pravidelně sem směřují 
výjezdy studentů, řešeny jsou zde bakalářské a diplomové 
práce. Každoročně v polovině května zde probíhá polní den 
MendelGrass, který představuje pícninářský výzkum široké 
veřejnosti. Součástí polního dne bývají přednášky domácích 
i zahraničních odborníků.

Výzkumná činnost související s pícninářstvím
Vysokoškolské vzdělávání je úzce propojeno s výzkumnou 
činností. Výsledky výzkumu se prolínají v náplni jednotli-
vých studijních předmětů. Řešení výzkumných projektů je 
zároveň důležité s ohledem na řešení bakalářských a diplo-
mových prací. Ústav výživy zvířat a pícninářství spolupracuje 
s celou řadou partnerů z komerční i výzkumné sféry v oblasti 
aplikovaného a základního výzkumu. Tradičně jsou řešeny 
projekty fi nancované Technologickou agenturou České re-
publiky a Národní agenturou pro zemědělský výzkum. Pícni-
nářsky zaměřený výzkum představuje projekt TH04030258 
„Inovace postupů zakládání smíšených kultur vojtěšky seté 
za účelem zvýšení kvality půdy a výroby zdravotně bezpeč-
né píce“ má přispět ke zvýšení kvality půdy a zajištění výro-
by zdravotně bezpečných krmiv. Zabývá se postupy zaklá-
dání porostů smíšených kultur vojtěšky seté se zaměřením 
na kvalitu půdy, výrobu kvalitních a zdravotně bezpečných 
krmiv. Zemědělským podnikům implementujícím výstupy 
umožní zlepšit bilanci organické hmoty v půdě a stabilizo-
vat produkci píce v kontextu klimatické změny. Ústav výživy 
zvířat a pícninářství se úspěšně zapojuje do mezinárodních 
projektů. Aktuálně řeší projekt Horizont 2020 „Developing 
SUstainable PERmanent Grassland systems and policies“. 
Spolupráce s ústavy Lesnické a dřevařské fakulty směřuje 
nejenom k pokusům realizovaným v rámci České republiky, 
kde se aktuálně podílí na řešení projektu IGA „Vliv tradičních 
způsobů hospodaření na stav pařezin“ koordinovaného Ústa-
vem hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky, 
ale také na mezinárodních vzdělávacích projektech v Zambii 
„Czech Centre of Excellence“ koordinovaných Ústavem les-
nické botaniky, dendrologie a geobiocenologie. Cílem první-
ho projektu je odpovědět na otázku, jak velký má vliv řízená 
pastva a hrabání opadu na stav pařezin. Cílem druhého pro-
jektu je vzdělávání farmářů v subsaharské Africe zaměřené 
na agrolesnictví a udržitelné zemědělství.

Výjezd studentů Pastvinářství a lukařství na farmu u Jaromíra Šedy v Hel-

víkovicích



Prof. Dr. Ing. Jan Rod, DrSc.

V letošním roce uplyne 100 let od narození významného ze-
mědělského vědce a pedagoga, prof. Dr. Ing. Jana Roda, DrSc. 
Narodil se 28. 10. 1920 v Telči, studoval na gymnáziu v Užho-
rodu a v roce 1947 absolvoval tehdejší Vysokou školu zeměděl-
skou v Brně. Po jejím absolvování se stal nejen vynikajícím pe-
dagogem, ale také uznávaným vědeckým pracovníkem v řadě 
vědních oborů. Na vysoké škole zemědělské v Brně působil 
nejprve řádně a po roce 1969 i externě v předmětech šlech-
tění polních plodin a semenářství, genetika rostlin, statistika 
a polní pokusnictví. Dále pedagogicky působil na Masarykově 
univerzitě v Brně, kde organizoval postgraduální kurzy biome-
triky. Vzdělávání mladých vědců bylo velmi důležitou aktivi-
tou prof. Roda. Na Vysoké škole zemědělské v Brně byl čle-
nem komise pro obhajoby disertačních prací v oboru speciální 
produkce rostlinná a byl školitelem celé řady aspirantů v tomto 
oboru. Byl organizátorem tzv. Letních škol biometriky, na nichž 
odborníci v tomto oboru prezentovali zkušenosti ze své práce 
a přinášeli nové poznatky v této vědní disciplině.
V rámci svého působení na výzkumném pracovišti v Pohoře-
licích založil oddělení genetiky a šlechtění rostlin. Výsledkem 
jeho zdejší práce je odrůda jílku mnohokvětého Romul, regis-
trovaná v roce 1973. Od roku 1969 pracoval v nově založeném 
zemědělském Výzkumném ústavu základní agrotechniky v Hru-
šovanech u Brna, kde založil oddělení biometriky a pokusnické 
techniky. Ve vědecké činnosti pokračoval od roku 1976 ve Vý-
zkumné stanici pícninářské v Troubsku u Brna, kde vedl sektor 
genetiky a po založení Výzkumného a šlechtitelského ústavu 
pícninářského v Troubsku byl jmenován vedoucím sektoru ge-
netiky a šlechtění. Zde se zaměřil hlavně na metodologii tvorby 
syntetických populací. Při této práci velice úzce spolupracoval 
nejen se šlechtitelskými pracovišti ústavu, ale také s pracovištěm 
Mendeleum Vysoké školy zemědělské v Lednici na Moravě.
Během své více než čtyřicetileté vědecké a pedagogické ka-
riéry vydal přes 120 původních vědeckých prací, napsal devět 
učebních textů pro vysoké školy, byl hlavním autorem knihy 
Šlechtění rostlin, vydané v roce 1982 a dále byl spoluautorem 
mnoha specializovaných encyklopedií. Po mnoho roků byl čle-
nem redakční rady časopisu Genetika a Šlechtění. Jeho aktivity 
byly zaměřeny na vývoj vědy v oblasti návrhů a hodnocení pol-
ních pokusů, metod biometrických a genetických analýz popu-
lací rostlin a metodických technik šlechtění pícnin, především 
se zaměřením na tvorbu syntetických populací.
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Ing. Jan Pelikán, CSc.

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Troubsko

Výsledky jeho vědecké činnosti byly vysoce ceněny nejen 
u nás, ale i v zahraničí. Důkazem jeho vysoké mezinárodní 
profesionální prestiže bylo, že byl zvolen členem předsednic-
tev mnoha významných evropských profesních sdružení, jako 
je EUCARPIA (šlechtění rostlin), IAMFE (mechanizace polních 
pokusů) a Mezinárodní biometrická asociace. Byl také hostu-
jícím přednášejícím a výzkumníkem na University of Bonn. 
Za svůj vědecký přínos získal několikrát cenu Československé 
akademie zemědělských věd. Vždy aplikoval výsledky výzku-
mu v podmínkách praktického hospodaření. Díky jeho angažo-
vanosti v mezinárodních organizacích se v tehdejším Českoslo-
vensku uskutečnila celá řada významných mezinárodních akcí. 
Byla to například v roce 1972 světová výstava mechanizace pro 
polní pokusnictví v Hrušovanech u Brna, v roce 1977 2. me-
zinárodní vědecké sympozium Biometricko-genetické metody 
ve šlechtění rostlin v Lednici na Moravě a v roce 1984 zasedání 
EUCARPIA – skupina vojtěška setá v Brně. Prosazoval použí-
vání počítačů v zemědělském výzkumu a zásadním způsobem 
přispěl k založení výpočetního centra ve Výzkumném ústavu 
zemědělské ekonomiky v Praze, společného Centra biometri-
ky a výpočetní techniky v Brně a výpočetního střediska Osevy 
v Semčicích. 
Během svého života vychoval mnoho vědců, kteří pracovali 
a mnozí ještě pracují na univerzitách, ve výzkumných, šlechti-
telských a zkušebních institucích v České a Slovenské republice. 
Inspiroval mnohé z kolegů k hlubšímu studiu a využití biomet-
riky v genetice rostlin, šlechtění a zkušebnictví, při experimen-
tech v terénu a zemědělském výzkumu obecně. Mnoho z nás 
nezapomene na svou pomoc v klíčových fázích profesionálního 
růstu. Já osobně jsem měl veliké štěstí, že po absolvování vyso-
ké školy jsem měl možnost více jak deset roků pracovat po boku 
tohoto skvělého odborníka a laskavého člověka.
Prof. Rod zemřel 9. 1. 2004 v rodné Telči.



Trávne porasty majú vysokú produkčnú schopnosť, preto-
že zmiešané spoločenstvo komplexnejšie využíva pôdny 
priestor na príjem vody a živín a nadzemný priestor pre za-
chytenie slnečnej energie. Pre fotosyntézu a príjem živín vy-
užívajú celé vegetačné obdobie a čiastočne i mimovegetačné 
obdobie. Okrem toho trávne porasty plnia aj mimoprodukč-
né funkcie ako retenčnú, biofi ltračnú, pôdoochrannú, eko-
logickú, biohomeostatickú, rekreačnú, estetickú a kultúrnu. 
Úroveň hnojenia významne ovplyvňuje produkciu a kvalitu 
produkcie a aj druhové zloženie porastov. Konečný efekt 

správneho hnojenia nezáleží len od úrovne dosiahnutých 
úrod a kvality krmu, ale i od správneho využívania porastov, 
a najmä od zhodnotenia krmu v živočíšnej výrobe.
Pokus bol založený na stanovišti vo Veľkej Lúke v roku 1961 
blokovou metódou v štyroch opakovaniach s veľkosťou po-
kusnej parcely 32 m2 v západnej časti Zvolenskej kotliny 
v nadmorskej výške 350 m. Dlhodobý priemer zrážok za ve-
getáciu je 429,5 mm a za rok 779,6 mm. Priemerná denná 
teplota vzduchu za rok je 9,3 °C a za vegetáciu 16,5 °C. 
V príspevku uvádzame výsledky za obdobie rokov 2016 až 
2018. Trávny porast z fytocenologického hľadiska bol cha-
rakterizovaný ako zväz Alopecurion pratensis (dominantné 
trávne druhy: Arrhenatherum elatius L., Alopecurus pratensis 
L., Agrostis stolonifera L.; dominantné leguminózy: Trifolium 
pratense L. a Trifolium repens L. a ostatné lúčne byliny: 
Leontodon hispidus L. a Taraxacum offi cinale auct non. Web.). 
Pokus je tvorený šiestimi variantami s rôznou úrovňou hno-
jenia (Tab. 1). Na začiatku vegetačného obdobia bol v celej 
dávke aplikovaný fosfor, draslík a 65 % dusíka z celkového 
množstva. Druhá dávka N bola dodaná po prvej kosbe. Po-
rasty sa využívali tromi kosbami: 1. kosba – začiatok klase-
nia prevládajúcich druhov tráv, 2. kosba – 6 až 8 týždňov 
po 1. kosbe, 3. kosba – 8 až 10 týždňov po predchádzajúcej. 
Pred každou kosbou sme z každého variantu odobrali prie-
mernú vzorku fytomasy s hmotnosťou približne 500 g na sta-
novenie produkcie a kvality fytomasy – obsah organických 

Tab. 1 Varianty pokusu 

Varianty/dodané živiny 
(kg.ha-1) 1 2 3 4 5 6

N 0 0 50 100 150 200

P 0 22 15 30 45 60

K 0 41,5 40 80 120 160

Vplyv defi citu zrážok 
na produkciu a kvalitu aluviálnej lúky 

Ing. Vladimíra Vargová, PhD., Ing. Zuzana Kováčiková, PhD.

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 

– Výskumný ústav trávnych porastov a horského 

poľnohospodárstva Banská Bystrica 

vladimira.vargova@nppc.sk

Pokosená pokusná plocha 2018

100

2020PÍCNINÁŘSKÉ LISTY



101

2020 PÍCNINÁŘSKÉ LISTY

a minerálnych látok (dusíkaté látky, fosfor, draslík, vápnik, 
horčík). 
Najvyššia produkcia sušiny v sledovanom období bola v roku 
2016, od 5,17 t.ha-1 na variante 1 do 11,81 t.ha-1 na varian-
te 6. Na tomto variante, s dávkou hnojenia 200 kg N, 60 kg 
P, 160 kg K, bola produkcia sušiny vyššia o 6,64 t.ha-1, čo 
predstavuje 128 %-né zvýšenie oproti variantu 1 (Tab. 2). Ve-
getačné obdobie v tomto roku bolo charakteristické vyššími 
priemernými teplotami v letnom období (19,5 °C, 20,4 °C, 
18,4 °C) a nízkym úhrnom zrážok v jarnom (25 mm – III. 
a 35 mm – IV.) a jesennom období (43 mm – IX.) (Graf 1). 
Priemerná teplota za vegetačné obdobie bola 16,7 °C s úhr-
nom zrážok 434 mm.
Rok 2017 mal počas vegetácie úhrn zrážok vyšší o 20 mm ako 
v predchádzajúcom roku (454 mm), s nízkym úhrnom zrážok 
v máji (18 mm) a auguste (56 mm). Najviac zrážok spadlo v júli 
a septembri. V týchto mesiacoch bol aj najväčší počet dní so 
zrážkami 5 a viac mm, pričom priemerné mesačné teploty vzdu-
chu boli najvyššie. Priemerná teplota vzduchu za vegetačné 
obdobie bola 16,4 °C, čo je menej o 0,03 °C ako v roku 2016. 
Produkcia sušiny bola od 3,84 t.ha-1 (variant 1) do 7,95 t.ha-1

(variant 6). Varianty hnojené dávkou dusíka 50–200 kg.ha-1 + 
PK mali vyššiu produkciu sušiny o 1,81–4,11 t.ha-1 pri porov-
naní s nehnojeným variantom. Za sledované obdobie, v roku 
2018 bola najnižšia produkcia sušiny, 2,52–5,32 t.ha-1. Hnoje-
né varianty 4 až 6 mali vyššiu produkciu sušiny o 100–111 % 
(o 2,52–2,8 t.ha-1) oproti variantu 1. Rok 2018 bol zrážkovo 
podnormálny, za vegetáciu spadlo len 328 mm, s najnižším 
úhrnom zrážok v apríli (22 mm). Najviac zrážok bolo v júli 
(114 mm) spolu s druhou maximálnou priemernou mesačnou 
teplotou 20,6 °C. Priemerná teplota vzduchu za vegetáciu 
bola najvyššia v tomto roku a to 18,1 °C, čo je o 1,4 resp. 
1,7 °C viac ako v rokoch 2016 a 2017. 
Koncentrácia dusíkatých látok v prvej kosbe v priemere rokov 
2016–2018 bola vysoká, oscilovala od 129,90 g.kg-1 sušiny 
na nehnojenom variante (variant 1) do 145,19 g.kg-1 sušiny 
na variante 6 s dávkou dusíka 200 kg.ha-1 + PK. Pri porovnaní 

jednotlivých rokov bol najnižší obsah N-látok v roku 2017, 
kedy bol úhrn zrážok v jarnom období nízky (IV. – 75 mm, 
V. – 18 mm). Rok 2018 mal v máji najvyšší mesačný úhrn 
zrážok (80 mm), a aj koncentrácia dusíkatých látok bola naj-
vyššia. Pri variantoch 3–6 s dávkou dusíka 50 až 200 kg.ha-1

nemal defi cit vlahy dosah na obsah N-látok. Variant 6 mal 
koncentráciu dusíkatých látok 157,39 g.kg-1 sušiny. V druhej 
kosbe, v priemere rokov, klesol obsah N-látok takmer na všet-
kých variantoch. Neplatilo to na variante 1, kde obsah stú-
pol o 8,25 g.kg-1 sušiny. V roku 2017 bol nízky úhrn zrážok 
v júli (86 mm), pri porovnaní s ďalšími rokmi a napriek tomu 
bola koncentrácia N-látok najvyššia. Oscilovala v rozmedzí 
od 135,51–180,19 g.kg-1. Úhrn zrážok nižší o 126 mm s prie-
mernou teplotou vzduchu počas vegetácie vyššou o 1,7 °C 
bol v roku 2018. Tieto faktory ovplyvnili koncentráciu dusí-
katých látok vo fytomase, lebo ich hodnoty boli najnižšie, 
od 89,47 (variant 3) do 123,34 g.kg-1 sušiny (variant 6). 
Na konci vegetačného obdobia v priemere rokov sa výrazne 
zvýšil obsah dusíkatých látok takmer na všetkých variantoch 
a najvyšší bol na nehnojenom variante (145,23 g.kg-1 sušiny). 
Aj pri nízkom úhrne zrážok v rokoch 2016 a 2018 v čase 
tretej kosby (IX. 2016 – 43 mm, IX. 2018 – 49 mm) bol vo 
fytomase zistený takmer optimálny obsah dusíkatých látok, 
ktorý je nad 120 g.kg-1 sušiny. V roku 2016 bola koncentrácia 
N-látok na variantoch od 122,12 (variant 6) do 153,94 g.kg-1

(variant 1). Vyšší úhrn zrážok bol v roku 2017 (IX. – 108 mm), 

Tab. 2 Produkcia sušiny v t.ha-1 

Variant 2016 2017 2018 Priemer rokov

1 5,17 3,84 2,52 3,84

2 6,93 4,80 2,77 4,83 

3 7,76 4,50 3,83 5,36 

4 8,96 6,22 5,04 6,74 

5 11,24 5,65 5,30 7,40 

6 11,81 7,95 5,32 8,36 

Graf 1 Walterov klimatogram za roky 2016–2018 
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ale koncentrácia bola najnižšia pri porovnaní s ďalšími sle-
dovanými rokmi. Pohybovala sa od 119,18–136,11 g.kg-1. 
Najvyšší obsah dusíkatých látok bol v roku 2018 na všetkých 
variantoch. Variant 6 mal N-látky na úrovni 172,29 g.kg-1. 
Priemerné obsahy minerálnych látok v sušine sú uvedené v ta-
buľke 3. V prvej kosbe mali varianty 4 až 6 vyššiu koncentráciu 
fosforu v sušine, 3,45–3,55 g.kg-1, rovnako aj draslíka. Najvyšší 
obsah vápnika bol na variante 1 (9,90 g.kg-1) a variantoch 2 a 3. 
V druhej kosbe sa mierne zvýšili obsahy P, Ca a Mg. Najvyšší 
obsah fosforu (3,74 g.kg-1) bol na variante 2, rovnako aj vápnika 

a horčíka. Zaujímavosťou je nárast obsahu sodíka na všetkých 
variantoch na hodnoty 0,32–0,38 g.kg-1 sušiny. Na konci ve-
getačného obdobia sa zvýšila koncentrácia všetkých minerál-
nych látok, okrem draslíka. Koncentrácia fosforu (4,41 g.kg-1), 
vápnika, horčíka (5,46 g.kg-1) bola najvyššia na variante 2. 
Za hodnotené (sledované) obdobie rokov 2016–2018 sme 
zistili najvyššiu produkciu sušiny na variante s 200 kg dávkou 
dusíka (priemer za 3 roky 8,36 t.ha-1), čo je 117 %-né zvýše-
nie pri porovnaní s nehnojeným variantom. Na nehnojenom 
variante bola najnižšia produkcia sušiny 3,84 t.ha-1 v prieme-
re rokov a kosieb. Fosforečné a draselné hnojenie zvýšilo 
produkciu sušiny o 25,8 % pri porovnaní s kontrolou. Na va-
riante 3 s dávkou dusíka 50 kg.ha-1, fosforu 15 kg.ha-1 a draslí-
ka 40 kg.ha-1 sme zistili vyššiu produkciu sušiny o 1,52 t.ha-1, 
čo predstavuje 39,5 %-né zvýšenie. Aplikáciou dávok dusíka 
100–200 kg.ha-1 + PK sme dosiahli výrazné zvýšenie produk-
cie sušiny o 75,4–117,5 %. V roku 2018 sme zistili najmenší 
obsah dusíkatých látok na všetkých variantoch v druhej kos-
be. V tomto roku bol najnižší úhrn zrážok za vegetáciu, len 
328 mm s najvyššou priemernou mesačnou teplotou 18,1 °C. 
Na hnojených variantoch v tretej kosbe bola koncentrácia N-
-látok najvyššia, oscilovala od 139,25–172,29 g.kg-1. Môže-
me konštatovať, že na obsah dusíkatých látok defi cit vlahy 
nepôsobil. Opačný účinok bol v jarnom a jesennom obdo-
bí v roku 2017, kedy sme zaznamenali najnižší úhrn zrá-
žok a obsahu N-látok. Daný rok bol charakteristický vyšším 
úhrnom zrážok o 126 mm a nižšou priemernou mesačnou 
teplotou o 1,7 °C ako v roku 2018. Pozitívny účinok vlahy 
na koncentráciu dusíkatých látok sme zaznamenali v druhej 
kosbe, kedy boli ich hodnoty najvyššie, od 135,51 (variant 3) 
do 180,19 g.kg-1 (variant 5). 

Poďakovanie
Tento príspevok bol spracovaný z výsledkov riešenia Rezort-
ného projektu výskumu a vývoja (RPVaV) na roky 2016–2018 
„Komplexné systémy hospodárenia na trávnych porastoch“.

Tab. 3 Obsah minerálnych látok v sušine v priemere rokov 2016–2018 
v kosbách 

Variant Kosba P
g.kg-1

K
g.kg-1

Ca
g.kg-1

Mg
g.kg-1

Na
g.kg-1

1

1 2,32 16,82 9,90 4,00 0,27

2 2,92 15,24 12,10 5,38 0,38

3 3,20 18,71 12,88 5,16 0,29

2

1 3,20 17,32 9,86 3,64 0,25

2 3,74 17,25 14,09 5,48 0,33

3 4,41 15,85 12,98 5,46 0,32

3

1 2,88 17,20 9,38 4,15 0,29

2 2,42 16,20 11,63 5,03 0,32

3 3,51 15,56 11,88 5,20 0,35

4

1 3,45 20,28 6,09 2,94 0,32

2 3,37 16,29 10,54 4,56 0,32

3 3,80 14,70 11,43 4,88 0,32

5

1 3,46 21,86 6,60 3,07 0,29

2 3,69 19,52 8,08 4,13 0,34

3 3,49 17,21 9,16 4,39 0,32

6

1 3,55 22,94 7,13 3,00 0,30

2 3,66 19,30 8,54 4,29 0,33

3 3,87 16,50 9,13 4,38 0,33

Graf 2 Obsah dusíkatých látok v kosbách v rokoch 2016–2018



Vzpomínka na pana Jindřicha Kvapilíka 

Na Štědrý den 2019 zemřel pan Ing. Jindřich Kvapilík, Dr.Sc., 
náš významný ekonom v oblasti zemědělství, zejména v oboru 
ekonomika chovu skotu s návazností na obor pícninářství 
a výroba krmiv.  Narodil se 6. června 1945 v Bohutíně u Šumperka 
a dožil se 74 let. Po maturitě na Střední zemědělské technické 
škole v Šumperku – Temenici vystudoval Vysokou školu 
zemědělskou v Brně, promoval v roce 1969. Jako zemědělský 
inženýr nastoupil první zaměstnání ve Výzkumném ústavu pro 
chov skotu v Rapotíně, kde pracoval téměř 27 let. Zde začínal 
pod vedením významného odborníka, pana doc. Ing. Bohumila 
Suchánka, CSc. Nejdříve se krátce věnoval výzkumu mléka, pak 
se zaměřil na již výše zmíněnou zemědělskou ekonomiku včetně 
hodnocení rentability produkce a kvalitu mléka. V těchto nosných 
tématech se vypracoval na jednoho z předních zemědělských 
ekonomů své země. V roce 1997 získal hodnost doktora věd 
na České zemědělské univerzitě v Praze. Následně byl dva roky 
zaměstnán na Ministerstvu zemědělství a potom ve Výzkumném 
ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi, kde pracoval i po dosažení 
důchodového věku až do podzimu loňského roku, tedy 20 
let. K hodnocení své profesní aktivity přistupoval s poctivostí, 
důsledností a odpovědností za prezentaci svých hodnocení, 
což velmi oceňovala řada blízkých profesních spolupracovníků 
a nás kolegů z návazných oborů.
 Publikoval velké množství odborných a vědeckých prací 
ohledně ekonomiky skotu a mlékařství, dynamiky vývoje 
efektivního využití relevantních komodit (maso, mléko), 
významu jejich kvality a zdraví zvířat pro ekonomiku oboru 
a srovnávacích prací vývoje ekonomiky oboru v Evropě 
a ve světě. Své práce zveřejňoval ve významných odborných 
a vědeckých časopisech, konferenčních sbornících, ročenkách 
a knihách v ČR a ve světě. Byl dlouholetým členem významných 
profesních společností a rad, jako redakční rady časopisu Náš 
Chov a rady Institutu pro vzdělávání v zemědělství u Českého 
zemědělského svazu. Jeho profesní názory byly odbornou 
komunitou vždy velmi respektovány a věnoval se také rozsáhlé 

přednáškové činnosti. Jeho doporučení z ekonomických studií, 
závěrů výzkumu, metodických materiálů byla s očekáváním 
využívána návaznou agronomickou a i výchovně vzdělávací 
sférou. Zejména na vysokých zemědělských školách přispěl 
k rozvoji oboru zemědělská ekonomika, návazně v nákladovosti 
a efektivnosti produkce pícnin na orné půdě, dále u trvalých 
travních porostů s dopady na efektivnost produkce statkové píce 
a jejich ekonomických projevů na efektivnost chovu jednotlivých 
kategorií či skupin skotu. Za to vše je mu akademická obec 
velmi vděčná. Mimo to využíval své značné jazykové vědomosti 
a komunikační dovednosti k překladům odborné literatury.
Žil spořádaným rodinným životem v rodinném domku 
ve Vikýřovicích u Šumperka. S manželkou vychovali dvě děti 
a v poslední době se zcela věnoval svým dvěma vnukům. 
Ve volném čase se věnoval i svým zálibám – byl členem 
šachového oddílu, rád jezdil na kole a v zimě na běžkách, plaval, 
hrál na klavír a harmonium, učil se cizí jazyky, z nichž zejména 
němčinu využíval při překládání textů, tlumočení a v rámci 
průvodcovské činnosti. Vedl tak velmi bohatý a všestranný 
život, zejména po duchovní stránce.
Poznal jsem pana Jindřicha Kvapilíka i jeho rodinu po svém 
nástupu do zaměstnání ve Výzkumném ústavu pro chov 
skotu v Rapotíně, kde jsme byli roky kolegové. Spolupracovat 
s Jindřichem byla pro každého kdo ho dobře znal čest. Měl 
vždy otevřený a přátelský přístup ke kolegům a přátelům, 
starším nebo mladším, dovedl nezištně, přátelsky pomoci 
a předat své zkušenosti. Nikdy nezklamal ve společensko-
politických postojích, měl jasno v tom, co je správné, jen 
s ohledem na přirozenou spravedlnost, což je v dnešním 
světě zvláště cenné. Za svými názory si dokázal pevně stát. 
Ekonomika souvisí s politikou více než jiné vědy, jako technické 
a biologické. Jindřich ukázal cestu, jak lze ekonomiku dělat 
čistě, oproštěn od politických vlivů, operoval s tvrdými daty, 
výstupy a závěry, a politickými doktrínami nebo společenskými, 
případně lobbistickými tlaky se nenechal v průběhu profesního 
ani soukromého života ovlivňovat. Produkoval tak „čistou 
ekonomii“. Jeho odchod je tak velkou ztrátou jak profesní, tak 
lidskou. Doufejme, že se podobní zase někdy najdou…

Čest jeho památce.

prof. Ing. Oto Hanuš, Ph.D.

Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o. Praha, pracoviště Šumperk

í z z ekonnomomiiicickýkýkýký hhchch ssttutudidididiííí, 

Zasedání EGF 

v Kielu 2010, 

zleva: J. Pozdíšek, 

J. Kvapilík,

 J. Frelich, B. Cagaš
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Kořenový systém je významnou části každé rostliny. Jeho nej-
důležitější úlohou je zásobit rostliny vodou a živinami z půdy. 
Ty se potom v průběhu fotosyntézy společně s CO2 a sluneční 
energií podílejí na tvorbě organických sloučenin, ze kterých 
je rostlina tvořena. Kromě toho hrají kořeny důležitou roli 
v půdním systému, který provzdušňují a obohacují o organic-
kou hmotu a tím vytvářejí zdroj potravy pro půdní mikrofl óru 
a živočichy. Říká se, že rostliny vytvářejí v půdě stejné množ-
ství organické hmoty jako nad zemí. Ve skutečností jsou však 
mezi jednotlivými druhy rostlin velké rozdíly. Na obr. 1 mů-
žeme vidět porovnání kořenových systému jednotlivých dru-
hů. Je zde vidět, že kořenový systém kulturních zemědělských 

plodin je v porovnání s „divokými“ druhy mnohem menší. Je 
to dáno jednak krátkou dobou vegetace od zasetí do sklizně, 
jednak snadnou přístupností vody a živin, které jim člověk do-
dává. Z toho důvodu nemají kulturní rostliny potřebu vytvářet 
mohutné kořeny jako druhy, které rostou v méně příznivých 
podmínkách. Vzhledem k aktuálně probíhajícím klimatickým 
změnám se voda stává limitujícím faktorem pro růst rostlin 
v řadě oblastí. To se týká zejména zemědělských plodin v ob-
lastech, kde nebylo nutno v minulosti budovat zavlažovací sys-
témy. Pokud se bude sucho prohlubovat budou zemědělci stát 
před problémem, jestli budovat technické závlahové systémy 
nebo postupně začít pěstovat jiné plodiny, které nedostatek 
vody lépe snášejí. 
Důležitou roli by tady mohlo sehrát šlechtění rostlin. Tvorba 
nových suchovzdornějších odrůd je však dlouhodobý proces. 

Kořenový systém rostlin 
a jeho vliv na odolnost k suchu

Ing. Vladimír Černoch 

DLF Seeds, s.r.o., Hladké Životice

Obr. 1 kořenové systémy rostlin
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Přestože odolnost k suchu je v současné době hlavní šlechtitel-
ský cíl u většiny plodin, šlechtitelé aktuálně prohrávají závod 
s časem, protože klimatické změny probíhají rychleji.
Šlechtění na kořenový systém není jednoduché, protože šlech-
tíme na něco, co nelze dobře vidět ani ověřit. I když bychom 
byli schopni vytypovat potenciální DNA markery, s možnos-
tí ovlivnění kořenového systému, nelze efektivitu šlechtění 
jednoduše ověřit tak, jak je tomu u nadzemních částí rostlin. 
Existuje několik možných metod, ale bohužel můžeme jimi 
sledovat vývoj kořenů pouze částečně, nikoliv po celou dobu 
růstu rostliny. Jako šlechtitel trav a jetelovin se budu věnovat 
kořenům vytrvalých pícnin, ale problematika odolností k su-
chu ve vztahu ke kořenovému systému je řešena souběžně 
u většiny zemědělských plodin. V minulém roce jsem v Pícni-
nářských listech uvedl několik možných metod sledování koře-
nů, které se používají pro trávy. V tomto příspěvku chci uvést 
několik prvních poznatků z těchto pokusů.
Odolnost rostlin k suchu je komplexní vlastnost, která je ovliv-
ňěna nejen velikosti kořenů, ale také efektivitou hospodaření 
s vodou. U suchovzdorných rostlin se vyvinuly systémy, které 
dokáží udržet vodu v rostlině déle. Je to například síla a pro-
stupnost pokožky listů pro vodu, systém uzavírání průduchů 
a další. Kořenový systém má za úkol vodu a živiny hlavně ob-
starat. Z hlediska toho je třeba hodnotit rychlost vývoje kořenů 
u mladých rostlin, hloubku, do které kořeny dosáhnou (schop-
nost získat vodu z hlubších vrstev půdy), ale také celkový objem 
kořenů, který má vliv na větší přísun vody a živin a zároveň obo-
hacuje půdu o množství organické hmoty po jejich odumření, 
a zvyšuje zasakovací schopnost půdy vzniklými průduchy.
Srovnání počátečního vývoje kořenů u některých travních dru-
hů provedl doc. Ing. Hejduk a Ing. Lukášek na Mendlově uni-
verzitě v Brně (Obr. 2). Byly testovány tři mezirodové hybridy 
festulolium Hykor (typ kostřavy rákosovité), Hostyn (typ jílku 
mnohokvětého) a Prior (typ jílku vytrvalého) s rodičovskými 
druhy: jílek mnohokvětý Moravice, kostřava rákosovitá Kora 
a kostřava luční Pronela. Výsledky pokusů potvrzují, že růst 
kořenů (Obr. 4 a 5) je v poměru k růstu nadzemní části rostlin 
(Obr. 3). Nejrychlejší růst kořenů byl zjištěn po zasetí rychle se 

vyvíjejícího jílku mnohokvětého a festulolium Hostyn. Poma-
lejší růst byl pozorován u festulolium Prior, kostřavy rákosovité 
a festulolium Hykor. Nejpomaleji se vyvíjela kostřava luční. 
Rychlost vývoje rostlin a zejména kořenového systému po za-
setí ovlivňuje úspěšnost založení porostů zejména v době, kdy 
krátce po zásevu následuje suché období. Rychlost vývoje ko-
řenů u jednotlivých typů festulolium je podobná vývoji u ro-
dičovských druhů. To v souvislosti s vyšší vytrvalostí jílkových 
typů festulolium a vyšší krmnou kvalitou kostřavovitých typů 

Obr. 2 Počáteční růst kořenů

Obr. 3 Počet listů po 63 dnech po výsevu

Obr. 4 Délka kořenů po 63 dnech po výsevu

Obr. 5 Objem kořenů po 63 dnech po výsevu
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znamená přínos při jejich využití v zemědělských travních 
a jetelovinotravních směsích.
Tvorbu nových odrůd kříženců mezi rody jílek a kostřava jako 
možné řešení problémů odolnosti k suchu vidí i šlechtitelé 
z IBERS (Univerzita v Aberystwyth). Mike Humphreys a kolek-
tiv dělali řadu pokusů, ve kterých porovnávali kořenový systém 
hybridů festulolium s jílkem vytrvalým. Rostliny festulolium 
byly kříženci jílku vytrvalého s planými druhy kostřav (Festuca 
glaucescens a Festuca mairei) a s kostřavou rákosovitou. Rost-
liny festulolium použité v pokusech byly buď amphiploidní 
hybridy (poměr DNA jílku a kostřavy zhruba 50 : 50) nebo 
introgresní materiály, kde na dvě lokality chromozomu 3 byly 
zpětným křížením přeneseny části DNA z kostřavy. Tyto dvě 
oblasti na 3 chromozomů byly již dříve identifi kované jako 
markery odolnosti k suchu. Rostliny byly pěstovány v prů-
hledných květináčích ve skleníku po dobu 4 měsíců. V pra-
videlných intervalech byla u rostlin skenována nadzemní část 
a kořeny. Podle dříve stanovených metodik pak byl z průměrů 
skenů vypočten objem nadzemní části rostliny a kořenů v jed-
notlivých hloubkách substrátu. Ve většině případů bylo zjiště-
no, že objem kořenové hmoty u hybridů byl větší a narůstal 
rychleji než u původních jílků vytrvalých.
Podobně i my ve spolupráci s RNDr. Davidem 
Kopeckým, Ph.D. z Ústavu experimentální botaniky v Olo-
mouci jsme testovali stávající odrůdy festulolium v porovnání 
k zemědělským i planým druhům kostřav a jílků. Neměli jsme 
možnost skenovat kořenový systém, ale vycházeli jsme z pře-
dem zjištěných skutečností. Byly zde zjištěny velké rozdíly 
na odolnosti k suchu mezi rody, druhy i odrůdami. Jako nejlepší 
donor odolnosti k suchu pro budoucí odrůdy festulolium vyšly 
z pokusů plané druhy Festuca glaucescens, F. mairei a F. atlanti-
gena a dále kostřava rákosovitá a některé odrůdy kostřavy luční.
Všechny uvedené metody jsou schopny monitorovat vývoj ko-
řenů u rostlin po dobu několika týdnů až měsíců od vysetí. Pro 
víceleté pícniny bychom však potřebovali znát vývoj kořeno-
vého systému alespoň v prvních třech letech. V současné době 
probíhá podobný pokus v rámci projektu Radimax v Dánsku. 
O metodice jsem se zmínil v minulém roce. Pokus s jednotli-
vými druhy trav včetně hybridů festulolium byl založen v roce 
2018 a stále probíhá. Doufáme, že v letošním roce budeme 
mít k dispozici první výsledky sledování růstu kořenů. 
Na základě výsledků výše uvedených krátkodobých metod 
sledování kořenů byly už vytvořeny první tak zvané výcho-
zí materiály. Genotypy festulolium s předpokládanou větší 
odolností k suchu. Bohužel od tvorby výchozích materiálů 
k vyšlechtění a povolení odrůdy je ještě daleká cesta. Kromě 
zvýšené odolnosti k suchu si nové odrůdy musí zachovat i vy-
soký výnos hmoty a semene a odpovídající krmnou hodnotu. 
K rychlejšímu výběru takových genotypů by mohly pomo-
ci DNA markery na odolnost k suchu. Metoda využití DNA 
markerů pro výběr vhodných genotypů výchozích materiálu 
se dnes již začíná využívat ve šlechtění většiny zemědělských 
plodin. K „došlechtění“ odrůdy zejména na vyšší výnos je nut-
né využít tradičních polních šlechtitelských metod. Proto první 
odrůdy festulolium s cíleně zvýšenou odolností k suchu může-
me očekávat za deset až patnáct let. 
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Meziplodiny sehrávají v současném systému hospodaření klí-
čovou roli pro udržení půdní úrodnosti. Má-li půda zůstat zdra-
vá a produktivní, musíme ji zajistit dostatečný přísun organic-
ké hmoty a vyrovnanou bilanci živin.  Kde ale tu organickou 
hmotu brát? Tady je jasná odpověď a pěstování meziplodin 
na našich polích je proto naprosto nezbytné. Abychom dosáhli 
očekávaného výsledku, musíme umět s meziplodinami dobře 
pracovat. Ve společnosti PRO SEEDS s.r.o. se dlouhodobě vě-
nujeme meziplodinám, na toto téma pořádáme polní dny a se-
mináře. Nově spouštíme webové stránky www.zelene-hnojeni.
cz, kde je hlavním cílem poskytnout přehledné informace o me-
ziplodinách a také sdílení zkušeností – co farmář, to jiný příběh. 
Jsme si vědomi toho, že najít v dnešní době informace není pro-
blém, ale jak přenést teorii do praxe s pozitivním výsledkem už 
minimálně zabere spoustu času na přemýšlení. Jsme připraveni 
diskutovat a nabízet vhodná řešení.

Meziplodiny se také s ohledem na plnění podmínek tzv. Gree-
ningu staly povinným prvkem pro hospodaření řady zeměděl-
ských podniků. Zde jsme pevně vázáni termíny a k dispozici 
máme letní a zimní formy meziplodin. Aby vám meziplodiny 
vrátily vstupní investici a mohli jste být s jejich prací spokojeni, 
je důležité správně volit použité druhy, výsevky, způsob a ter-
mín jejich likvidace.  S tímto máme skutečně bohaté zkušenosti 
a pomůžeme vám s výběrem vhodné směsi meziplodin, přímo 
do vašich konkrétních podmínek. 

Meziplodiny od PRO SEEDS
Naše nabídka představuje již hotové směsi meziplodin nebo 
osiva celé řady tradičních i méně známých meziplodin. Z tra-
dičních hořčice, svazenka vratičolistá, jetel nachový, peluška, 
aj. Z méně tradičních pak lnička setá, svazenka shloučená, jetel 
šípovitý, jetel alexandrijský, světlice barvířská, aj. 

Směsi meziplodin sestavujeme podle našich zkušeností a ově-
řených receptur. Cílem je vytvořit jednoduchou a cenově do-
stupnou směs, s vyrovnanou velikostí semen, pro snadné setí, 
s vyváženým poměrem jednotlivých komponentů, aby se sku-
tečně prosadily a počtem jedinců na metru optimálně využily 
prostor, vláhu a živiny, pro založení rozmanitého porostu, který 
dobře konkuruje plevelům, dokáže prokořenit půdu a vytvořit 
kvalitní biomasu.

Meziplodiny s dlouhou vegetační dobou pro 
časné termíny setí:

1. Směs: Svazenka shloučená, jetel nachový, jetel šípovitý
Letní, částečně nevymrzající meziplodinová směs pro delší ve-
getační období 80–90 dní, s výrazným zúrodňujícím efektem. 
Výborně prokořeňuje půdu a zlepšuje její strukturu, výrazně 
usnadňuje zpracování půdy. Jetele svou symbiotickou fi xací 
zajišťují značný přívod dusíku do půdy, který zlepšuje dyna-
miku nárůstu biomasy svazenky, zachycení a recyklaci důle-
žitých živin pro následné hlavní plodiny. Tato směs má fyto-
sanitární efekt pro půdu, je to vynikající přerušovač úzkých 
osevních postupů. Vytvořená organická hmota se vyznačuje 
výborným poměrem C : N. 
Při podzimní likvidaci porostu je směs vhodná před všechny 
jařiny. V případě, že následnou plodinou bude kukuřice, lze 
porost ponechat do jara, kdy jetel nachový brzy po ukončení 
zimy obnovuje svůj růst a fi xaci vzdušného dusíku.

2. Směs: Svazenka shloučená, svazenka vratičolistá, jetel šípovitý
Letní směs dvou svazenek a částečně vymrzajícího jetele ší-
povitého je určená pro delší vegetační období 80–90 dní. 
Výborně prokořeňuje půdu, podporuje biologickou aktivitu 
půdy a přirozeně díky symbiotické fi xaci zvyšuje obsah dusíku 
v půdě. Je to vynikající přerušovač obilných osevních postupů. 
Velice zajímavá je směs pro včelaře, díky postupnému nakvé-
tání zastoupených druhů svazenek je zajištěna dlouhá a kva-
litní pastva pro včely a ostatní opylovače, zde se uplatní i jetel 

Pěstujete meziplodiny, má to smysl!

Ing. Martina Poláková, Ing. Petr Robotka 

PRO SEEDS s.r.o.
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Greeningová směs 

zúrodňující - svazenka 

shloučená + jetel šípovitý
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šípovitý. Svazenky ve své biomase kumulují značné množství 
živin, díky optimálnímu poměru C : N se hmota velmi rychle 
mineralizuje, z toho profi tují následné hlavní plodiny, které 
mají časně z jara k dispozici dobře přístupné živiny. Proto je 
velmi efektivní zajistit hnojení již k meziplodině. 
Meziplodinu je možné likvidovat mechanicky již na podzim, 
především v případě časně setých jařin. V případě kukuřice 
směs necháváme do jara, kdy se pozitivně projeví i navýšení 
mykorhízních hub v půdě, které zlepšují využití vody a živin 
z půdy a snižují negativní projevy stresu ze sucha.

3. Směs: Svazenka vratičolistá,  jetel šípovitý
Směs svými vlastnostmi a použitím velmi podobná předchozí 
směsi.

4. Směs: Svazenka shloučená, světlice barvířská
Vymrzající směs určená pro delší vegetační období výborně 
pečuje o strukturu půdy a funguje ve všech půdních pod-
mínkách. Vytváří kompaktní porost nižšího vzrůstu, který je 
předpokladem pro usnadnění dalších agrotechnických zásahů 
a založení následné plodiny. Světlice barvířská rychle pokrývá 
povrch půdy a omezuje růst plevelů, do doby než se prosa-
dí i pomaleji rostoucí svazenka shloučená. Oba komponenty 
se skvěle doplňují, kořen světlice barvířské je silný a dobře 
prorůstá půdou do větších hloubek, kam ho následují i jemné 
kořeny svazenky, díky tomu vzniká krásná drobtovitá struktura 
a výrazně pomáhá proti utužení půdy. Světlice je citlivá k tep-
lotám lehce pod nulou a zastavuje růst již brzo na podzim, 
rozkládající se hmota je výborným zdrojem energie pro půdní 
mikroorganismy, díky tomu se dále podporuje tvorba půdní 
struktury a lepší zadržovaní vody. 
Výše uvedené směsi jsou vhodné před všechny jařiny včetně 
kukuřice seté metodou strip till.

Meziplodiny s krátkou vegetační dobou i pro 
pozdní termíny setí:

1. Směs: Ředkev olejná, lnička setá
Vymrzající, rychle ozeleňující směs na 55–60 dní, vhodná 
především pro pozdnější termíny setí. I při zkracujícím se dni 
a nižšímu množství srážek dokáže vytvořit velké množství 
biomasy, přitom porost zůstává kompaktní, středního vzrůstu 
a umožňuje tak snadné zpracování hmoty. Především ředkve 
dokáží půdu hluboce prokořenit a poradí si i s utuženými vrst-
vami půdy, díky tomu fungují jako přirozená drenáž. Význam-
ný je i fytosanitární a antinematodní účinek této směsi. 
Směs je vhodná před jarní obilniny, cukrovou řepu a kukuřici

2. Směs: Hořčice bílá, lnička setá
Ekonomická forma rychle rostoucí směsi s výraznou konku-
renční schopností vůči plevelům. Produkuje velké množství 
organické hmoty jak v kořenech, tak nadzemní hmotě. Je to 
ideální přerušovač kukuřičných monokultur, díky antinema-
todnímu účinku vhodná před cukrovku. Velmi důležitý je zde 
termín likvidace, optimálně  na začátku květu, v opačném pří-
padě hmota rychle lignifi kuje a na jaře především v přísud-

kových oblastech může velké množství nerozložené hmoty, 
se širokým poměrem C : N konkurovat vzcházejícím jařinám 
o vodu a živiny.
Směs vhodná jako přerušovač mezi dvě obilniny. A před jarní 
obilniny, kukuřici a cukrovou řepu. Vhodná i při pěstování 
kukuřice po kukuřici. 

3. Směs: Žito trsnaté a jílek mnohokvětý
Nevymrzající směs určená pro setí v průběhu srpna až září. 
Žito trsnaté je nenáročná obilnina, s výraznou konkurence-
schopností vůči plevelům a výborným protierozním efektem. 
Velmi časně na jaře produkuje kvalitní píci při nízkých výrob-
ních nákladech. Lze pěstovat samostatně, následně se vysévá 
kukuřice, v případě vícesečného použití či využití na Gree-
ning doporučujeme ve směsi s jílkem mnohokvětým.
Rádi se s vámi podělíme o naše zkušenosti, pomůžeme vám 
navrhnout řešení, jak správně použít meziplodiny ve vašich 
konkrétních podmínkách, neváhejte nás kontaktovat.

Graf: Meziplodiny vytváří půdě ochranný kryt, tak jako nám vlasy na hlavě. 

Z grafu je patrný výrazný rozdíl teploty holé půdy (+8 °C) a půdy chráněné 

meziplodinou. Kromě ochrany proti erozi, mají meziplodiny i zásadní vliv 

na regulaci teploty půdy a jejího okolí.

Svazenka shloučená a světlice barvířká jsou vynikající meziplodiny pro zlep-

šení půdní struktury
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Náš lidský čas jde stále neúprosně vpřed. Není v naší moci 
jej zadržet ani zpomalit. Jde stále dopředu, vše s sebou od-
náší a my se musíme stále s něčím loučit a něčeho se vzdá-
vat. Nezbývá nám nic jiného, než vzpomínat. Vzpomínat 
na vše, co bylo, co nás v životě provázelo a co bylo součástí 
našeho života. Bez vzpomínek na vše hezké i nehezké by 
byl náš život o mnoho chudší. 
Když mě navštívil můj dlouholetý přítel, spolupracovník 
a především kamarád Bohouš Cagaš, požádal mě, abych se 
svými vzpomínkami na trávy a svoji práci přispěl do Pícni-
nářských listů. Dostal jsem se do rozpaků, jestli ve svých 
téměř 83 letech na to budu stačit. Vždyť ani v mých nejlep-
ších rocích psaní článků do časopisů nebylo mou doménou. 
Dnes jsem již člověkem postiženým určitou ztrátou paměti 
a poznamenán stařeckou nostalgií. Mým snem po odchodu 
z Výzkumné stanice v roce 1993 bylo odejít v klidu do za-
pomenutí. Většinu dokladů a písemností o minulosti jsem 
před odchodem předal do archivu stanice a ty, které jsem 
si ponechal, založil na naší půdě. Kromě toho mně skuteč-
ných duševních i tělesných sil ubývá, jako by moje mozkové 
závity odešly do důchodu. Přesto se pokusím něco napsat.
Můj život byl velmi složitý. Jsem člověkem mnohogenerač-
ním. Žil jsem ve čtyřech společensko-politických režimech. 
Narodil jsem se v roce 1937 ještě v První republice. Školní 
docházku a útlé mládí jsem prožil za hrůzných událostí ně-
meckého fašismu, dospívání i veškerou práci zase v období 
budování socialismu. Nyní již třicet let žijeme ve svobodné 
společnosti. 
Nemohu nevzpomenout událost, která se stala 6. květno-
vý den při mém narození. Bylo tenkrát krásné počasí. Otec 
odešel za prací a k nám na návštěvu právě přijel dr. Brada 
s dr. Demelou. Byli svědky mého prvního novorozenecké-
ho pláče. Skutečnost, že tomu tak bylo, mně dr. Demela 
mnohokrát připomínal a také potvrdil v básni, kterou mi 
věnoval k mým padesátinám. Zdá se, že oba pánové byli 
mými sudičkami, které předpověděly, že se budu ve svém 
životě zabývat pícninářskou tématikou. Avšak největší vliv 
na mě měl můj otec. Byl člověkem mírným a zbožným, je-
hož životním krédem byla bezměrná biblická „víra, naděje 
a láska“. Byl absolventem dvouleté zimní hospodářské školy 
v Rožnově. Vzpomínal na hodiny, které vyučoval Emanuel 
Vencl, Ing. Segeťa a jiní učitelé. Jeho spolužákem a celoži-
votním přítelem byl Miloš Kulišťák. Maminka byla o sedm-
náct let mladší a pocházela z jedenácti dětí rodu Ondruchů 
ve Valašské Bystřici. Byla poznamenána těžkým životem 
v mládí, tvrdou prací v lese i na hospodářství ale i starostmi 
o celou početnou rodinu. 

Rodiče společnými silami budovali usedlost na Háji. Pra-
covali až do úmoru, aby mohli splatit dluhy. K tomuto cíli 
přispívalo pěstování trav na semeno. Tatínek se stal členem 
rodiny rožnovských travinářů. Já jsem od dětství asistoval 
rodičům při jejich práci na poli. Tatínek mě také s sebou 
bral na všechna setkání s travináři, která byla většinou 
ve Stříteži nad Bečvou na fojtství u Dobšů a zejména na stat-
ku pana Jana Jadrníčka. Byl jsem i účastníkem polních kázá-
ní na šlechtitelských pozemcích stanice v Rožnově. V těch 
místech, na kterých je dnes vybudováno sídliště a areál bý-
valé rožnovské Tesly. 
Kultury trav byly většinou pěstovány v řádcích. Osivo po-
skytla výzkumná stanice, anebo byly dodány samotné trsy 
trav. Šlo o rozmnožování nově vzniklých rožnovských 
odrůd. Velká pozornost byla věnována ošetřování porostu 
plečkováním, odstraňováním plevelů a příměsí a zejména 
sklizni. Sečení bylo prováděno upraveným žacím strojem 
na hromádky, které byly ručně vázány do rožnovských pa-

Ing. Jan Martinek

Vzpomínky na život, události 
a celoživotní práci
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nenek. Po vyschnutí byly opatrně svezeny na voze opatře-
ným plachtou a následně vymláceny upravenou mlátičkou. 
Převážně šlo o trojštět žlutavý a lipnici luční. Po výmlatu 
bylo semeno dosušováno na půdě, pravidelně přehazováno 
a po vyschnutí pytlováno do pytlů dodaných stanicí. Na vý-
zvu bylo dopravováno vlastním povozem na čištění. Čisti-
cí linky byly součástí výzkumné stanice. Na úroveň kvality 
pěstovaných trav bedlivě dohlíželi dr. Brada s dr. Demelou. 
Jejich pravidelné návštěvy na Háji byly svátkem a vyboče-
ním ze stereotypu všedního života. Přijížděli autem pana 
Šimka – tehdy jediného drožkáře v Rožnově, později autem 
zakoupeným stanicí, které řídil pan Pončík. Byl jsem u vytr-
žení, když mě tito pánové byli ochotní autem svézt. Něko-
likrát jsem s nimi putoval i po travinářích ve Stříteži. V roce 
1943 je doprovázel německý přidělenec dr. Lokscha, který 
mluvil lámanou češtinou. Dostal jsem od něj bonbón, což 
byl pro mě svátek. V pozdějších letech dr. Bradu a dr. De-
melu doprovázeli Ing. Schmied a taky Ing. Světlík. 
Čištění organizoval ve stanici pan Jurečka, kterému pomáhal 
pan Španihel. Součástí vedení tehdejší stanice jako zástupce 
pěstitelů byl můj kmotr Josef Dobeš ze Stříteže – Příčnice, 
který zastával funkci pokladníka. 
V roce 1942 se naše rodina rozrostla o sestru Elišku. O rok 
později jsem v září nastoupil do 1. třídy základní školy. 
Školní docházku jsem dokončil 9. 6. 1952 složením tehdej-
ší závěrečné zkoušky. 
Toto období spadá do počátků kolektivizace. Události se 
nevyhnuly ani naší rodině. Vzpomínám na nevítané návště-
vy agitátorů, komunistických funkcionářů, rekrutovaných 
nejen z obce, ale také z Gumáren a Národního podniku 
Tesla. Tito pánové nevybíravým způsobem naléhali na rodi-
če a nutili je, aby vstoupili do vznikajícího JZD. Rodiče se 
bránili a dokonce i plakali. Tito soudruzi se ničeho neštítili. 
Byly nám vyměněny pozemky a zasadili se také o to, abych 
nebyl přijat na zemědělskou školu. U přijímací zkoušky 
jsem sice uspěl, ale studovat jsem nemohl. Vytýkali mým 
rodičům, že jsem navštěvoval náboženství a že spolu s rodi-
či chodíváme na bohoslužby. Byl jsem odsouzen pracovat 
doma s rodiči na poli a jezdit s koňmi do lesa. Situace v ro-
dině byla velmi svízelná, až zoufalá. Nakonec otec s mat-
kou spolu s ostatními zemědělci v Zubří vstup do družstva 
podepsali, neboť nám hrozilo násilné vystěhování, tak jak se 
to událo u některých zemědělců ve Stříteži.  
Pan Jadrníček, jeden z postižených zemědělců, ve své ro-
dinné kronice napsal: „Co nedokázali Tataři, fašisté, doká-
zali komunisté: Vymýtit selský stav až z kořene.“ 
Po přímluvě dr. Brady u tehdejšího ředitele Zemědělské 
technické školy Ing. Zábranského jsem mohl v roce 1953 
nastoupit do 1. ročníku. Bylo to však spojeno s podmínkou, 
že budu bydlet na internátě s odjezdem domů jednou za tři 
týdny. A také, že po ukončení školy přijmu místo, které mně 
bude přiděleno. A tak jsem dva roky bydlel na internátě 
s programem komunistické převýchovy. Panoval tam vojen-
ský režim, včetně ranních nástupů a rozcviček. Po ukončení 
vyučování vždy před večeří byla na programu politická vý-
chova. Tu vedl hlavní vychovatel soudruh František Trachta 

– snad bývalý cirkusák odněkud od Rokycan. Jeho pomoc-
níkem byl Norbert Požár, který se v pozdějších letech stal 
vedoucím tajemníkem OV KSČ v Opavě.
Školní statek musel opustit Miloš Kulišťák, pomník E. Vencla 
– zakladatele školy, byl zbourán a odvezen do základů haly 
NP Tesla. Na místo hospodáře byl povolán přítel ředitele 
školy soudruh Smutek. V tomto období základní předměty 
jako je matematika a český jazyk učili učitelé Heindlová 
a Hrabálek. Ruštinu pak stařičký Augustin Lux. Z odborných 
předmětů mě učil Ing. Krejčí – základy rostlinné výroby, 
pícninářství Ing. Oldřich Pustelník, chemickou ochranu 
Ing. Kubeša a základy živočišné výroby Ing. Vladimír Vin-
kler. Mechanizaci a stroje Ing. Černocký, základy ekonomi-
ky a statistiky Ing. Vlastimil Pávek. Když jsem byl ve 4. roč-
níku, řady učitelů rozšířil mladý Ing. Slovák. 
Přes všechny problémy byly 4 roky strávené v rožnovské 
škole dobou, na kterou rád vzpomínám. Zažil jsem tam 
mnoho zážitků a přátelských setkání, zejména se studenty 
vyšších ročníků, kteří v roce 1953 maturovali. Později jsem 
navázal přátelství i s žáky nižších ročníků, a tak jsem měl 
možnost seznámit se např. s Františkem Čubou ze Slušo-
vic, Rudou Cholavou z Krmelína, Josefem Hurtou z Růžďky 
a také s Mirkem Zajícem z tehdejšího Gottwaldova. Ten se 
stal stranickým funkcionářem a dotáhl to až na zemědělské-
ho tajemníka ÚV KSČ. Protože první dva roky jsem nemohl 
pravidelně navštěvovat domov, docházel jsem o vycház-
kách do rodiny Miloše Kulišťáka, spoluzakladatele travi-
nářské stanice v Rožnově, rožnovského Muzea v přírodě, 
spisovatele a propagátora valašského folklóru. Prostřednic-
tvím rodiny Kulišťáků jsem se dostal do přízně rodiny Oty 
a Toničky Fassmanových. 
Organizátorem praxí během studia byl Ing. Pávek. Pro mě 
nezapomenutelná byla třítýdenní praxe na Masarykově 
dvoře v Čejči, kde jsme se účastnili sklizně tabáku a jeho 
sušení. Spolu se spolužákem Otou Chovancem jsme byli 
pozváni na večeři do bytu vedoucího pana Machníka, bratra 
bývalého ministra národní obrany. Dýchla na nás noblesa 
agrárně aristokratické společnosti. Pokrmy byly podávány 
na stříbrném servisu, před jídlem zazněla zpívaná modlitba. 
Přítomnost dvou dospívajících dcer nás však moc nenadch-
la. Raději jsme po večeři spěchali do sušárny tabáku, kde 
pracovala děvčata z Hovoran. Při zpěvu krásných morav-
ských písní jim šla práce pěkně od ruky. Využili jsme příle-
žitosti ochutnat výborné víno a zúčastnili jsme se také pravé 
moravské svatby. 
V maturitním ročníku jsem absolvoval praxi na STS Staré 
Město a STS Kroměříž – středisko Srnov. V roce 1955 z místa 
ředitele ZTŠ odešel Ing. Zábranský, na krátkou dobu ho vy-
střídal Ing. Votoupal a po něm se stal ředitelem Ing. Drozd. 
Napjatá situace ve škole se uvolnila a já konečně mohl opus-
tit internát a dojíždět do školy z domova. Odmaturoval jsem 
úspěšně v roce 1957. Když jsem přijímal z rukou ředitele ma-
turitní vysvědčení, dostal jsem i druhou obálku s umístěnkou 
na STS Vysoké Mýto s nástupem od 1. 6. 1957.
Po přijímacím pohovoru u ředitele STS jsem byl přidělen 
na traktorové středisko v Zálažanech. V této době byla i tam 
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zakládána zemědělská družstva a já byl začleněn do okresní 
komise hospodářsko technických úprav půdy. Součástí mého 
regionu byla šlechtitelská stanice v Domoradicích. Zabývala 
se šlechtěním jetelů i trav. Ve Vysokém Mýtě jsem pracoval 
pouze 4 měsíce, neboť jsem byl odveden k výkonu základní 
vojenské služby. Speciální vojenský vlak nás odvezl do Bra-
tislavy, kde jsem prodělal základní výcvik. Poddůstojnickou 
školu jsem absolvoval v Banské Bystrici. Druhý rok jsem slou-
žil v posádce v Opatovicích nad Labem.
Po ukončení základní vojenské služby jsem opět nastoupil 
ve Vysokém Mýtě. Protože můj otec vážně onemocněl, bylo 
nutné, abych se vrátil zpět domů. Jednání o uvolnění nebylo 
snadné. Několikrát jsem musel navštívit ONV v Pardubicích. 
Nakonec se mi podařilo zajistit si uvolnění, a tak jsem se mohl 
vrátit do rodného Zubří. Hledal jsem nové zaměstnání a 8. 
11. 1959 jsem byl přijat do Výzkumné stanice zemědělské 
v Rožnově p. R. Nemohu zapomenout na přijímací pohovor 
s vedoucím stanice Ing. Janáskem, který mě zkoušel hlavně ze 
znalostí usnesení sjezdů KSČ a z politické situace v okrese. Na-
štěstí byl u pohovoru přítomen pan Jurečka, který mě již dobře 
znal a snažil se situaci odlehčit. Byl jsem zařazen jako technic-
ký pracovník k vedoucímu provozu Ing. Ramíkovi, kde vanul 
zcela jiný duch. Vedl se mnou pohovor o zemědělské výrobě 
a ověřoval mé znalosti z české historie. Zahájil jsem tedy čin-
nost na střediscích Zubří, Branky na Moravě a Lapač u Kelče. 
Díky Ing. Ramíkovi se rozšířily mé znalosti z organizace práce 
v zemědělské výrobě. Velmi si vážím zkušeností, které jsem 
nabyl pod jeho vedením. Mými spolupracovníky byli Mirek 
Křenek a Ada Tomáš. Poznal jsem i vedoucího účtárny Laďu 
Zajíčka.
Po onemocnění správce Lapače pana Benjamína Pokorného 
jsem byl vyslán k jeho zastupování. Dojížděl jsem brzy ráno 
vlakem do Polic, z nádraží pak pěšky na Lapač. Do Branek 
byl mým spolucestujícím dr. Fassman, který zde pracoval jako 
účetní. Na Lapači byly zaměstnané dívky z Polic a Kelče. Ada 
Tomáš, který nastoupil měsíc po mně, se s jednou oženil. Byl 
jsem pověřován k plnění různých úkolů, zejména organizací 
práce v rostlinné i v živočišné výrobě. Cestou do práce jsem 
si ve vlaku všiml kudrnaté mladé dívky štíhlé postavy. Po mě-
síci se naše oči setkaly a přeskočila mezi námi jiskra. Stala 
se mou celoživotní láskou, se kterou jsem se v únoru 1961 
oženil, a manželství trvá dodnes. Na svatbě nám byl Ing. Ra-
mík se Zdeňkem Daňkem a ze spolupracovníků dr. Fassman 
s Ing. Jožou Kotrbou.
Můj otec se svatby bohužel nedožil. Vážně onemocněl a byl 
hospitalizován v nemocnicích v Ostravě, v Brně a na Vsetíně. 
Byli jsme velmi smutní a následující dny a měsíce jsme proží-
vali s obavami. Při mé návštěvě v nemocnici v Brně mně pan 
primář sdělil, že je nemoc v pokročilém stadiu a že tatínek 
umírá. Měl jsem s ním důvěrný rozhovor, ve kterém mi řekl, 
že je smířený s tím, že z tohoto světa brzy odejde. Požádal 
mě, abych se postaral o maminku a sestru Elišku. Napomínal 
mě, abych nezapomněl, co je platno člověku byť celý svět zís-
kal a duši své uškodil. Buď věrný všemu, co vám zanechám, 
neopouštěj svůj domov. Citoval mně úryvek básně V. Dyka 
Země mluví: „Opustíš-li mne, nezahynu, opustíš-li mne, za-

hyneš.“ Chtěl zemřít doma uprostřed rodiny, ale jeho přání se 
nepodařilo splnit. Pro velké bolesti musel být znovu hospitali-
zován v nemocnici ve Vsetíně a v době naší návštěvy zemřel. 
Alespoň v rakvi se vrátil domů. Pohřbu se účastnili i moji spo-
lupracovníci ze stanice v čele s Ing. Ramíkem a byli mi opo-
rou v mém zármutku. Rozloučit se s tatínkem přišel i dr. Brada 
s dr. Demelou a panem Jurečkou. Tatínka odvezli do kostela 
ve Stříteži a poté na hřbitov jeho milovaní koně. 
Asi měsíc po pohřbu si mě zavolal vedoucí stanice a sdělil mi, 
že mě musí propustit z pracovního poměru, neboť stranické or-
gány rozhodly, že musím nastoupit za zemřelého otce do JZD 
Zubří. Byl jsem touto zprávou šokován. Nepomohla ani jed-
nání, která v můj prospěch vedl Ing. Ramík, a tak jsem musel 
výzkumnou stanici opustit a nastoupit v JZD. Byl jsem zařazen 
na funkci hlavního agronoma.
Situace v družstvu v tomto období byla katastrofi cká. Hospo-
dařilo na 850 ha zemědělské půdy, z toho 450 ha půdy orné. 
Kromě toho obhospodařovalo cca 200 ha lesů. Většina prací 
byla prováděna tradičním způsobem. Bylo nutné organizovat 
práci 18 párů koní, budovat mechanizační středisko a uzpů-
sobit strukturu pěstovaných plodin tak, aby byla zabezpeče-
na krmivová základna pro chov skotu. Finanční situace byla 
zoufalá. Nebylo dostatek fi nančních prostředků na provoz, 
ani na výplaty. Velké nedostatky byly v organizaci a vedení 
družstva. Kanceláře sídlily na zuberské faře. Stal jsem se nejen 
agronomem, ale také místopředsedou družstva. V roce 1961 
jsem byl zvolen zastupitelem do místního národního výboru 
v Zubří až do roku 1989. Byl jsem členem rady a předsedou 
komisí zemědělské, školské a společenské. Praktickou pomoc 
družstvu poskytovali pracovníci národního podniku Gumáren. 
Garantem spolupráce byl Ing. Ladislav Adamec, tehdejší ve-
doucí skladu, který se následně stal ekonomickým náměstkem 
a poté byl povolán na KV KSČ v Ostravě a následně do Prahy, 
kde působil jako předseda vlády. Stali jsme se přáteli, tykali 
jsme si a při pozdějších setkáních jsme se srdečně zdravili – já 
jako Valach ze Zubří a on z Trojanovic u Frenštátu. 

Travinářské symposium 1970, zleva: B. Cagaš, M. Šrámek, L. Brada, V. Zajíček, 

J. Martinek
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Vedle obilovin se mi podařilo zařadit do osevního postupu 
také pěstování trav na semeno na výměře cca 50 ha. Šlo o tyto 
druhy: jílek jednoletý, jílek italský, kostřava luční a trojštět žlu-
tavý. Byly sety na široko do podsevu obilovin nebo směsek 
na zelené krmení. Podařilo se mi také prosadit vybudování 
sušičky na studený vzduch. Sklizeň byla většinou prováděna 
ručně tradičním způsobem, ale v pozdější době bylo využívá-
no kombajnu. Ve spolupráci s STS Valašské Meziříčí byla vy-
zkoušena dvoufázová sklizeň. Pro vysoké ztráty se tato sklizeň 
jevila jako nevyhovující. 
Přes nepředstavitelné vypětí a potíže se po doplnění kádrové-
ho vedení podařilo dosáhnout konsolidace hospodaření druž-
stva. Pro dobré výsledky jsem byl doporučen ke studiu vysoké 
školy zemědělské v Brně. Studium jsem ukončil v roce 1968. 
V této době došlo ke slučování družstev, středisko vedení 
bylo přesunuto do Zašové. Po mém návratu byly již všechny 
funkce obsazeny. Bylo mně nabídnuto pouze vedení horní far-
my v Zašové, což jsem odmítl. A tak jsem se znovu ucházel 
o zaměstnání ve Výzkumné stanici travinářské v Rožnově pod 
Radhoštěm. Byl jsem přijat Ing. Janáskem s podmínkou, že se 
zapojím do práce na úseku polního výzkumu a také, že se 
stanu členem Socialistické akademie okresu Vsetín, kde byl 
Ing. Janásek předsedou. Nevrátil jsem se už do provozu, ale 
začal jsem pracovat na úseku vědy a výzkumu. Stal jsem se 
vedoucím polního výzkumu v Zubří. Předním pracovníkem 
polního výzkumu byl František Ulrych, garanty byl Ing. Blažej 
Krčmář s panem Jurečkou. Organizoval jsem zakládání poku-
sů, jejich ošetřování, sklizeň a vedení výsledků. Rovněž jsem 
provázel časté exkurze a byl jsem využíván jako řidič Škody 
Combi v osobní dopravě. Došlo k omlazení kolektivu spolu-
pracovníků. Byli přijati Ing. Mirek Šrámek, Ing. Pavel Šrámek 
a také Ing. Kubiš. Ve výzkumu pracoval již Ing. Igor Indruch, 
který se zkoumal vliv ozařování na genetické vlastnosti trav. 
O výsledky jeho činnosti byl ze strany šlechtitelské veřejnosti 
značný zájem. Na úseku šlechtění na statku v Zubří pracoval 
Ing. Zbyněk Ševčík společně s Marií Poláchovou. Součástí ko-
lektivu byla také Ing. Alena Máchová, svobodná, angažovaná 
členka SSM. Později se provdala za doc. Vachůna, který před-
nášel ovocnářství, a odešla za ním do Lednice. 
Na úseku semenářského výzkumu pracovala Ing. Anežka 
Drozdová, na úseku agrotechniky trav Ing. Josef Kotrba. Opo-
rou mladého kolektivu se stal Ing. Bohumír Cagaš. Činnost la-
boratoře rozboru semen organizoval pan Jurečka, od kterého 
jsem se hodně naučil. Šlo o určování druhů trav ve sterilním 
stavu. Chemickou laboratoř vedl nejprve dr. Janeček a později 
dr. Ivan Lukáš. V kolektivu mladých pracovníků jsem se cítil 
velmi dobře. V pozdějších letech byl přijat Ing. Jan Macháč, 
zkušený agronom z okresu Nový Jičín. Byl zapojen do spolu-
práce se zemědělskými podniky a zajišťoval převádění výsled-
ků výzkumů do zemědělské praxe. Tento úsek byl doplněn 
Ing. Josefem Dohnalem, bývalým ředitelem ŠSP v Rožnově 
pod Radhoštěm.
V tomto čase již na stanici nepracoval ani dr. Demela, ani 
dr. Brada, který, mně z dosud neznámých důvodů, byl obžalo-
ván a odsouzen na tři léta vězení. Dr. Demela byl nejdříve bez 
zaměstnání a později byl přijat za agronoma v JZD Hážovice. 

Bylo to na přímluvu pana ředitele Františka Pašky, který byl 
vedoucím čistící stanice osiv nižších stupňů v Pivovaru. Mezi 
dr. Demelou a dr. Bradou vzniklo nějaké nedorozumění, které 
vedlo k rozkmotření, dokonce až k nenávisti. A já byl přítelem 
obou. Po návratu dr. Brady z vězení jsem se s oběma stýkal. 
Dr. Brada bydlel ve Zlíně, kde pracoval na KNV jako poradce 
pro řízení rostlinné výroby. 
V té době již byla stanice řízena ministerstvem zemědělství 
– odborem pro výzkum a šlechtění. Část pracovníků přešla 
do stanice ÚVSH pod vedením Ing. Diviše. Někteří pracov-
níci přešli do nově zřízeného střediska ÚKZÚZ, vedeného 
Ing. Mirkem Mrkvicou. Když ještě výzkumná stanice patřila 
do České akademie zemědělské se sídlem v Praze – Gorkého 
náměstí, byl jsem jejím ředitelem, Ing. K. Červenkou, CSc., 
dne 25. 5. 1973 jmenován členem komitétu pro mechani-
zaci polních pokusů. Předsedou byl doc. Ing. Jan Rod, CSc. 
z výzkumného ústavu základní agrotechniky v Hrušovanech 
u Brna. Členem této komise byl i dr. Konvička, ředitel Ústavu 
experimentální botaniky v Olomouci – Hradisku. Výsledkem 
mého působení v komitétu bylo, že jsem získal limit pro nákup 
kombajnu pro sklizeň semenářských pokusů. 
Vedoucí provozu Ing. Ramík vážně onemocněl. Byl dlouhou 
dobu nemocen, zhroutilo se mu i rodinné zázemí. Problémy 
řešil alkoholem a odešel do invalidního důchodu. Ing. Janásek 
si mne zavolal a sdělil mi, že spolu s ZV KSČ a ZV ROH mě 
bude jmenovat vedoucím provozu a svým zástupcem. Vůbec 
se mě neptal, zda s tím souhlasím. Neměl jsem však odvahu to 
odmítnout. Jmenovací dekret jsem obdržel 29. 12. 1972 s ná-
stupem od 1. 1. 1973. A tak jsem na tomto postu pracoval až 
do mého odchodu v roce 1992.
Musím přiznat, že jsem ještě na tuto funkci nebyl připraven 
a neměl jsem dostatek zkušeností. Vedoucí stanice na mě po-
stupně přenášel odpovědnost za fi nanční zabezpečení provozu 
celé stanice, za mzdovou politiku a za dodržování veškerých 
předpisů. Dokonce jsem odpovídal za civilní obranu stanice 
a za dodržování předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti při 
práci.
Na všechny tyto činnosti přicházely kontroly. Štěstí bylo, že 
jsem měl oporu ve svých spolupracovnících, zejména u ve-
doucího účtárny a ekonomického úseku Ládi Zajíčka. Bylo 
třeba okamžitě začít řešit personální situaci na pracovišti 
v Brankách po úmrtí vedoucího pana Prokopa. Rovněž si-
tuace na Lapači v tomto směru nebyla dobrá. V rámci výroby 
na pracovišti v Brankách byla činnost Stanice pro zkoušky vý-
krmnosti a kvality masa u prasat. Tato stanice byla řízena ple-
menářskou správou, avšak ekonomicky byla zajišťována naší 
stanicí. Prasata byla dodávána na pokyn plemenářů především 
z JZD Otice. Tuto stanici vedl pan Jedlička. S její činností ne-
byly problémy. 
Hospodaření výzkumné stanice se řídilo podle celoročního vý-
robního a fi nančního plánu, který musel být každoročně zpra-
cován a vyhodnocován. Problémem bylo zajišťovat fi nanční 
prostředky na výzkum. Největší problém byl v tom, že stanice 
byla řízena centrálně, ale výsledky výroby a celkové hospo-
daření byly součástí hodnocení okresních orgánů. Z tohoto 
důvodu jsem byl zapojen do okresní komise pro zemědělskou 
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výrobu v okrese Vsetín. Rovněž jsem se stal zástupcem stanice 
v představenstvu zemědělského stavebního sdružení a agro-
chemického podniku. Okresními orgány byla sledována pře-
devším výroba obilovin a celkové výsledky v živočišné výrobě. 
K těmto úkolům mně ještě přibyla starost o hmotné zabezpe-
čování činnosti pokusného včelínu v Zubří, který patřil pod 
Výzkumný ústav včelařství v Dole u Prahy. 
Pečlivě byly sledovány výsledky ve výrobě travních semen 
v Brankách, které byly pěstovány na ploše cca 50 ha. Pozor-
nost byla věnována především organizaci sklizně, v této době 
již vlastními kombajny. Výsledky v tomto snažení byly střída-
vé. V Brankách byla vybudována sušička travních semen.
Velmi těžkým úkolem bylo zabezpečování investiční činnosti 
stanice. Byly uskutečněny tyto stavební investiční akce: vybu-
dování parovodu a výstavba výměníkové stanice v Rožnově. 
V Brankách výstavba mechanizačního střediska, bytovky pro 
zaměstnance a úprava ustájovacích prostorů. Největší akcí 
byla výstavba areálu nové výzkumné stanice v Zubří. O této 
akci by bylo možné napsat román. Zásluhu na tom, že byla 
zařazena do plánu výstavby Osevy, má především ředitel Fran-
tišek Paška a náměstek generálního ředitele Osevy Drobníček. 
Ten rozhodl, že místo kravína v severních Čechách bude do li-
mitu velkých staveb zařazena výstavba v Zubří. Veškerá pří-
prava stavby spadala pod stavební oddělení Osevy. Finanční 
prostředky na tuto stavbu byly zajištěny, nebyla však zpracová-
na potřebná projektová dokumentace. Protože šlo o nadlimitní 
stavbu zařazenou do závazného seznamu ministerstva země-
dělství, musel projektovou dokumentaci zpracovat podnik, kte-
rý měl k tomuto oprávnění. Proto jsem odjel do Opavy na Ag-

roprojekt a požádal ředitele o zařazení této akce do programu. 
Neuspěl jsem však. Když jsem odcházel z ředitelny s velkou 
skepsí, potkal jsem na chodbě ženu, která mě poznala jako 
spolužáka ze základní školy. Byla to Marta Mičulková z Horní-
ho konce v Zubří. Byla totiž provdána za Ervina Žídka, tehdy 
stranického funkcionáře v Opavě a pozdějšího předsedu od-
borů v Praze. V Agroprojektu zastávala funkci uvolněné před-
sedkyně ZO KSČ. Tato Marta prosadila u ředitele zařazení této 
akce do programu Agroprojektu s okamžitým zahájením prací. 
Úkolem byl pověřen ateliér, který vedl Ing. Trunečka. Dodava-
telem stavby bylo zemědělské stavební sdružení ve Valašském 
Meziříčí. Jako zástupce člena představenstva této organizace 
jsem zařazení do činností sdružení u tehdejšího ředitele pro-
sadil. O samotném průběhu stavby a celkového výsledku bylo 
již hodně napsáno a nechci se opakovat. 
Po přestěhování výzkumné stanice do nového objektu v Zubří 
bylo nezbytné opravit chátrající objekty v Rožnově. Rekon-
strukce byla realizována ve vlastní režii ve spolupráci s Míst-
ním hospodářstvím v Zubří. Objekt byl přestaven na rekreační 
středisko. Veškerá tato činnost byla velmi náročná. Časté stre-
sové situace a opakované služební cesty do Prahy a Opavy mě 
velmi fyzicky i psychicky vyčerpávaly. Na doporučení mého 
lékaře dr. Poruby jsem dne 11. 11. 1992 požádal o uvolnění 
z funkce k 31. 12. 1992 a taky jsem k 31. 3. 1993 rozvázal se 
stanicí pracovní poměr. 
Vrátil jsem se k soukromému hospodaření a založil rodinnou 
farmu, kterou již dnes vede můj syn. I přes pokročilý věk se mu 
snažíme spolu s manželkou pomáhat. A tak jsem rád, že se mi 
podařilo splnit slib, který jsem kdysi dal svému otci.



V březnu 2019 se rozloučila v Jimramově rodina, spolužá-
ci, přátelé a nespočetná spousta zemědělců, zástupců vy-
sokých škol a zemědělského výzkumu s panem Ing. Janem 
Chroustem st., který zemřel po delší nemoci ve věku pouhých 
jedenasedmdesáti let.
Ing. Chroust pochází z Jimramovských Pavlovic. Zde jeho rodi-
če Josef a Jarmila Chroustových do roku 1956 (vytvoření JZD) 
úspěšně hospodařili na 33 ha zemědělské půdy + 10 ha lesa se 
zaměřením na dojné stádo, množení brambor a trav na seme-
no. Ing. Chroust byl prvorozeným synem, má bratra Josefa a se-
stru Jarmilu. Profesní středoškolské vzdělání započal na SZTŠ 
v Bystřici nad Pernštejnem (1962–1966). Zde se seznámil se 
svou pozdější manželkou Marií rozenou Ježovou z obce Dlou-
hé na Moravě. Společně pak absolvovali i vysokoškolské stu-
dium na VŠZ (dnešní Mendelově univerzitě) v Brně (1966–1971). 
Mají spolu tři děti – Ing. Jana Chrousta ml., absolventa VŠZ 
v Brně a známého jako pracovníka fy CBS Olomouc (Gene-
tics) se zaměřením na šlechtění skotu a dvě dcery Evu a Hanku, 
k tomu radost ze šesti vnoučat.
Zemřelý Ing. Chroust byl po absolutoriu VŠZ zaměstnán na Stát-
ním statku Polička (1971–1975 ) a v letech 1975 až 1991 v JZD 
Věcov ve funkci hlavního agronoma. Jako SHR vedl a moder-
ním přístupem na bázi pastvinářství rozvíjel po svých rodičích 
farmu v letech 1991 až 2006.
Pokračování v tradici rodičů jako SHR započalo v roce 1991. 
Specializoval se na pastevní odchov plemenného skotu náku-
pem 6 ks mladých jalovic plemene Blonde d´Aquitaine z Fran-
cie a postupně rozšířil počet na základní stádo 30 ks plemenných 
matek s návazností na 2 a 1letý mladý skot a telata s celkovým 
současným stavem 75 ks. V roce 2002 bylo hospodářství uzná-
no jako zemský chov se zaměřením pouze na plemenný ma-
teriál u býčků pro Stanici v Oseku, u jaloviček pro doplnění 

vlastního stáda a prodej. V současné době farma Chroustových, 
jíž v roce 2006 po otcově odchodu do důchodu převzal syn Jan, 
hospodaří na 69 ha z.p. – jen pastviny( z toho 25 ha pronájem) 
a na 12 ha lesní půdy.
Ing. Chroust byl nesmírně společensky aktivní osobností. Již jako 
student na VŠZ se stal spolu s manželkou Marií přirozeným roční-
kovým „spolunáčelníkem“ a tyto vlastnosti si přenesl i do praxe. 
Na farmě vybudoval legendární Kůlnu pod Krétou, která hostila 
desítky oslav, svateb… (tzv. „polní párty“) a řadu exkurzí studentů 
a i návštěv odborníků ze zahraničí. V početně malé rodné obci 
organizoval s rodinou v začátku nového roku zabijačkové „šou“, 
a co se nezkonzumovalo, bylo patřičně zakonzervováno a znovu 
ochutnáváno na pravidelných velikonočních koštech vína od ko-
legů a přátel z jižní Moravy. Jako význačný evangelický funk-
cionář – jihomoravský kurátor a účastník celocírkevních synod 
spolu se svou manželkou katoličkou Marií byl otevřený k prak-
tické ekumeně, což dokladuje jeho aktivita a spolupráce ve smí-
šeném pěveckém sboru a kamarádský vztah k duchovním obou 
církví. Nesmírně si vážil života, a to nejen lidského, ale všeho 
stvořeného i v přírodě. Mimo jiné i včelařil. Rád chodil do divadla 
a na operu, byl dobrovolným hasičem a vynikajícím rétorikem při 
posledních rozloučeních s přáteli.
Hodnocení jeho odkazu pro nás, odborného a lidského, nejlé-
pe charakterizují slova jeho spolužáka Ing. Mokrého: „Odešel 
člověk spravedlivý v tom nejvnitřnějším ‚biblickém‘ slova smy-
slu. Odešel bez rozloučení, protože nepochyboval o tom, že 
se po nezbytném léčení vrátí… Níže uvedené verše proto jistě 
dobře charakterizují Honzovo přání, kdyby je mohl vyslovit“.

Ještě jedenkráte vyjít do polí,
ještě jednou moci potěšit se jarem,
vidět louky kvést a zlátnout obilí,
ještě rozloučit se s životem jak darem…

Čest jeho dílu a památce!

prof. Ing. František Hrabě, CSc.

Za panem Ing. Janem Chroustem st.
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Výzkum a technologie pro zelený rozvoj zemědělství a ves-
nických oblastí bylo základní heslo, pod kterým se ve dnech 
11.–15. listopadu 2019 konala mezinárodní konferen-
ce v Číně. Byl to již 6. ročník akce, která se pod zkratkou 
GLAST koná již od roku 2006. Akronym GLAST je zkratkou 
The Global Forum of Leaders for Agricultural Science and 
Technology. Hlavními organizátory těchto konferencí je Čín-
ská akademie zemědělských věd a FAO. Letošní konferen-
ce se konala v hlavním městě provincie Sichuan Chengdu. 
Hlavní náplní konference byla diskuze zástupců z několika 
desítek světa nad tématy udržitelnosti zemědělské produkce 
v různých zemích světa a zemědělství jako nástroj pro výživu 
stále rostoucí světové populace a také jako nástroj pro ome-
zování chudoby prostřednictvím většího zapojení lidí v Asii 
a Africe do pracovního procesu. Jednotlivé sekce konference 
byly věnovány rozvoji zelené architektury, přírodním zdro-
jům a ochraně životního prostředí, další sekce byla věnována 
výživě a zdraví lidí, rozsáhlá část debaty byla věnována také 
Smart zemědělství. 
V roce 2050 bude planetu Zemi obývat podle střízlivých úda-
jů deset miliard lidí. Současné odhady také ale říkají, že dnes 
na naší planetě trpí až jedna miliarda hladem a desítky tisíc na-
šich spoluobyvatel proto denně umírá. Jeden z cílů této konfe-
rence bylo hledání možností a cest, jak zmírnit lidské tragédie 
způsobené právě nedostatkem potravin a jak nasytit rostoucí 
světovou populaci. Navíc v situaci, kdy v mnoha rychle se roz-
víjejících regionech dochází nejen k nárůstu počtu obyvatel, 
ale také se zvyšují jejich nároky na kvalitu diety. Významným 
faktorem, který celou debatu ovlivňoval byla diskuze nad kli-
matickou změnou. Výsledek poslední monitorovací zprávy 
klimatického panelu OSN je v mnoha směrech alarmující. 
Z prognostických modelů lze předpovídat, že s klimatickou 
změnou může u většiny zemědělských plodin dojít k růstu 
výnosů v Evropě, ale naopak k poklesu v Africe či v mnoha 

částech Asie. Tyto modely jsou zpracovány pro hlavní plodiny 
z potravního koše, kterými jsou pšenice a také kukuřice. S vel-
kou pravděpodobností lze také konstatovat, že do budoucna 
se budeme muset naučit produkovat nejen na menší výměře 
orné půdy, ale i s méně vodou a s méně energiemi. Při tom 
odhady pro uživení celosvětové populace predikují potřebu 
nárůstu produkce až o 60 %. Diskuze se také samozřejmě ved-
la o možnostech jak omezit ztráty. Jedním ze zdrojů ztrát je 
působení škodlivých činitelů. Celosvětově se ztráty způsobené 
chorobami a škůdci odhadují na 16 % a v důsledku klimatic-
ké změny se odhaduje, že každý teplotní stupeň změny může 
znamenat zvýšení ztrát o 10–25 %. Zároveň je nutné vzít 
v potaz, že 25 % skleníkových plynů pochází ze zemědělství 
a i do této oblasti by měly být zaměřeny nové technologie. To 
jsme ale přeskočili druhou významnou skupinu ztrát, kterou 
může člověk ovlivnit. A to jsou ztráty potravin, které vyhazu-
jeme jako odpad. Celosvětový odhad je 1/3 z vyrobeného jde 
do odpadu. Možná, že v Evropě ještě více. Pokud by se podaři-
lo snížit plýtvání snížil by se zřejmě i tlak na intenzitu výroby. 
Organizace spojených národů vyhlásila již před časem sérii 
dlouhodobých cílů, které by mohly vést mimo jiné k produkci 
více potravin, které při tom zanechají menší stopu v životním 
prostředí (more food-less foot print the environment). Debaty 
u kulatých stolů, kterých se zúčastnili zástupci mnohých zemí 
a kontinentů byly velmi zajímavé. I když se někdy kolegům 
z Afriky a Asie některé problémy řešené v Evropě zdají trochu 
nepodstatné. Autor tohoto příspěvku vystoupil s příspěvkem 
v sekci věnované zemědělským přírodním zdrojům a zaměřil se 
ve svém příspěvku na důležitost genetických zdrojů jako dono-
rů nových vlastností pro budoucí šlechtění a významu ochrany 
půdního fondu, a především zlepšování kvality půdy.
Když se vrátíme ještě k názvu tohoto článku, tak jedna sekce 
byla věnována Smart farmingu a jeho aplikacím. A také jsme 
měli možnost navštívit experimentální zařízení věnované mo-
derním přístupům. Samozřejmě, že debata se vedla o rozvoji IT 
technologií, jako červená nit se diskusemi táhl IoT (internet věcí) 
a precizní zemědělství. Cílem Smart farmingu není třeba dron 
a jeho vývoj, ale cílem je adaptace nejmodernějších technolo-

Smart agriculture v čínském pojetí
RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Troubsko
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Poster k Smart farminguMezinárodní konference v Číně se věnovala modernímu zemědělství
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gií pro potřeby zemědělství. Drony a monitoring nejrůznějších 
vlastností rostlin a půdy, robotická zařízení sklízející v sadech, 
samochodné automaticky řízené postřikovače jsou jen několika 
příklady. Velka aeroponická zařízení, vertikální zahrady či i pro 
domácnost použitelné kultivace hydroponických zařízení byly 
dalšími příklady toho, jak je možné kultivovat rostliny. Trochu 
úsměvná byla debata o tom, jaké vlastně máme zemědělství. 
Hovoříme o Smart farmingu, o společnosti, průmyslu a země-
dělství 4.0 a japonský kolega přišel s tím, že již mají společnost 
5.0. Tak to vyvolalo docela úsměvné reakce. Z konference byla 
vydána deklarace účastníků, která v šesti základních bodech vy-
zývá k plnění například rozvojových cílů OSN a klade důraz 
na spolupráci mezinárodní komunity. Velký důraz klade také 
na ochranu přírodních zdrojů a na rozvoj zelené architektury 
a hledá cesty jak eliminovat výživové a potravinové nedostateč-
nosti ve světě. 
Zajímavou součástí celé konference byla nejen návštěva ex-
perimentálních pracovišť regionální akademie zemědělských 
věd, z nichž několik fotografi í je součástí tohoto příspěvku. 
Ale také návštěva šlechtitelské báze pro pandu velkou a pandu 
červenou. Jak řekli zkušení průvodci, musíme do této lokality 
odjet brzo ráno, abychom pandy zastihli při snídani, to jsou 
aktivní a poté uléhají k odpočinku. Vidět na jednom místě de-
sítky dospělých jedinců tohoto, před časem téměř vyhynulého 
druhu, a vidět i malá pandí děcka byl zajímavý zážitek.

Aeroponie brambor Vertikální zahrada Panda velká

Houby kam se podíváš

Robot do sadů Mobilní zahrada



Doc. Ing. Rudolf Cholava, CSc. – vzpomínka

prof. Ing. František Hrabě, CSc.

Doc. Cholava se narodil 21. 10. 1933 v Ostravě. Při rozsáhlé 
industrializaci této oblasti rodina záhy přesídlila do obce Kr-
melín. Jeho rodiče obhospodařovali cca 16 ha zemědělské 
půdy a později byli donuceni vstoupit do JZD. Doc. Chola-
va měl jednoho sourozence (bratra). Spolu se svou manžel-
kou Boženou, rozenou Machovou (pozn.: absolventkou ny-
nější Mendelovy univerzity v Brně) spolu vychovali 6 dětí. 
Středoškolské vzdělání doc. Cholava absolvoval a zakončil 
maturitou na Střední zemědělské technické škole v Rožnově 
pod Radhoštěm. Návazné vysokoškolské studium absolvo-
val na Vysoké škole zemědělské v Brně na AF v prvních 4 
letech formou denního studia a po nástupu na funkci zoo-
technika na ŠZP v Žabčicích je dokončil formou dálkového 
studia v roce 1959. Poté byla jeho profesní kariéra spjata 
s působením na AF na Ústavu pícninářství a výroby krmiv. 
Působil zde od roku 1961 ve funkci asistenta (1961–1963), 
návazně odborného asistenta (1963–1969). Mimo výuky 
praktických cvičení a teoretických přednášek pro směr fyto 
a zoo byl pověřen v rámci organizační struktury ústavu ve-
dením oddělení „Trvalých travních porostů“. Doktorskou di-
sertaci zaměřenou na problematiku agrotechniky a využití 
jestřabiny východní (Galega orientalis) obhájil v roce 1968. 
V roce 1969 obhájil docentskou habilitační práci a téhož 
roku (1. 7. 1969) byl jmenován docentem pro obor pícninář-
ství a výrobu krmiv. Vysokoškolské působení doc. Cholavy 
na VŠZ v Brně bylo ofi ciálně ukončeno „zastavením vysoko-
školské činnosti“ v roce 1970.
Vklad doc. Cholavy pro rozvoj pícninářství lze i přes relativ-
ně krátké, 10leté období jeho působení, pokládat za přínos-
ný. V oblasti rozvoje a sepětí výuky s výzkumnou tematikou 
patří k spoluzakladatelům dosud úspěšně fungující Výzkum-
né pícninářské stanice Vatín u Žďáru nad Sázavou. V této 
významné oblasti Českomoravské vrchoviny založil řadu 
výzkumných projektů zaměřených na tematiku obnovy trva-
lých travních porostů, případně jejich převodu na intenziv-
ní nově založené dočasné travní porosty. Pro potřebu země-
dělských podniků k obnově těchto porostů nejen navrhoval 
účelové jetelotravní směsi s druhovou skladbou odpovídají-
cí pro dané klimatické a půdní podmínky. Ve spolupráci se 

semenářskými podniky z Rožnovska a zejména v návaznos-
ti na velmi úspěšnou Šlechtitelskou stanicí v Hladkých Živo-
ticích prakticky zajišťoval pro dané jetelotravní směsi mimo 
klasické druhy trav nové originální odrůdy tetraploidních 
jetelovin (jetele lučního) a tetraploidních druhů jílků resp. 
jejich mezirodových hybridů. Mimo této klasické lukařské 
tematiky se podílel i na rozvoji pastvinářství projekcí pas-
tevních areálů. To vše bylo doprovázeno konzultantstvím 
a řešením vzniklých problémů na zemědělských podnicích 
přímo v terénu a kontrolou účinnosti navržených přísluš-
ných opatření.
Docent Cholava byl nejen mým vedoucím diplomové prá-
ce, především však kolegou a blízkým přítelem, který mě 
plně "vtáhl“ svým pracovním zaujetím do tehdy pro mě ješ-
tě málo známé a pro jihomoraváka trochu vzdálené, ale za-
jímavé ekologické a ekosystémové tematiky travních spole-
čenstev, luk a pastvin. Právem mu náleží nejen poděkování 
pro můj osobní profesní rozvoj, ale poděkování a vzpomín-
ka mnoha diplomantů, doktorandů a zejména zemědělců, 
se kterými tak úzce spolupracoval.
Docent Cholava zemřel 13. 5. 2019.
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